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Þetta verkefni er 50 eininga lokaverkefni til MA-prófs í menntunarfræði við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þetta er eigindleg rannsókn og fjallar
um viðhorf nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnenda til virknimats og
einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar.
Þrautseigja er að mistakast nítján sinnum og heppnast í
tuttugasta skiptið. — Julie Andrews
Alveg síðan ég hóf meistaranámið haustið 2008 hefur mér fundist gott
að líkja ferlinu við fjallgöngu. Mér var lokamarkið allan tímann ljóst en bestu
leiðina þekkti ég ekki. Ég fetaði mig eitt skref í einu rétt eins og þegar
stefnan er tekin á fjallstind. Þá er oft gott að einblína einungis til næstu syllu
eða stiku, setja markið þangað og sjá svo til með framhaldið. Öðru hverju
var ég komin í ógöngur jafnvel svo miklar að ég þurfti að fara til baka og
reyna aðra leið. Í önnur skipti þráaðist ég við og fetaði einstigi meira að
segja stundum í nánast hengiflugi og frekar hrædd um að ná hugsanlega
ekki lokamarkinu. Það kom fyrir með jöfnu millibili að ég íhugaði hvort þetta
væri þess virði að paufast þetta og fannst að léttara væri kannski að njóta
tindsins úr fjarlægð. Þá var ráðið að líta við og horfa yfir farinn veg. Þá
fylltist ég stolti yfir sigrunum og lagði áframhaldandi plön með þá reynslu í
farteskinu. Ég vissi að með hverju skrefi færðist ég nær lokamarki og varð
víðsýnni. Samt er það svo að þó að á toppinn sé komið er ég ennþá ekki viss
um að ég hafi alltaf valið bestu leiðina því héðan sé ég aðrar leiðir sem
virðast vera greiðfærari. En eitt er víst, að ég er reynslunni ríkari eftir þessa
ferð og þakklát öllum þeim sem léttu mér sporin upp.
Leiðbeinandi minn í rannsókninni var dr. Anna-Lind Pétursdóttir, dósent
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og þakka ég henni kærlega fyrir
óeigingjarna aðstoð í formi leiðsagnar, kennslu og hvatningar. Sérfræðingurinn var dr. Gunnhildur Óskarsdóttir, dósent við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands og ég er þakklát fyrir hennar aðkomu að verkefninu.
Rannsóknin var unnin samhliða rannsókn Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur
og færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir samstarfið. Viðmælendum mínum
sem undantekningarlaust tóku mjög vel í að koma í viðtal þakka ég innilega.
Án þeirra aðstoðar hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika.
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Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að hlusta á vangaveltur mínar
verkefninu tengdar og nenna að lesa ritgerðina á misruglingslegum stigum.
Samstarfsfélögum þakka ég hvatningu og fyrir að sýna þolinmæði og
skilning á álagspunktum í náminu. Einnig er ég þakklát fyrir endalausan og
óeigingjarnan stuðning frá börnum mínum; Áslaugu, Leifi og Heiðari. Þau
aðstoðuðu mig ýmist við að leita upp slóðir heimilda, að lesa tyrfinn enskan
texta eða að leysa ýmsa tæknilega tölvutengda erfiðleika sem upp komu á
leiðinni í mark. Að lokum vil ég þakka elskulegum eiginmanni mínum,
Eggerti Aðalsteini Antonssyni, fyrir þolinmæði, huggun og staðfasta trú á að
ég lyki náminu jafnvel þegar ég trúði því ekki sjálf.
Verkefnið tileinka ég pabba mínum, Árna Guðmundssyni frá Beigalda,
sem hefur hvatt mig til náms og þroska alveg frá fæðingu.
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Ágrip
Ritgerðin segir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar á upplifun
nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika, foreldra þeirra, kennara,
þroskaþjálfa og skólastjórnenda af virknimati og stuðningsáætlunum.
Virknimat er aðferð til að meta áhrifaþætti á erfiða hegðun og stuðningsáætlun lýsir heildstæðu inngripi til að bæta hegðun.
Meðal þátttakenda voru fjórir 7–8 ára drengir sem fengu stuðningsáætlun veturinn 2010–2011, foreldrar þeirra og kennarar. Tekin voru
hálfopin viðtöl við nemendurna fyrir og eftir inngrip en við foreldrana og
kennarana eftir inngripið. Einnig voru tekin viðtöl við tvo 15 og 16 ára
nemendur sem fjórum árum áður höfðu fengið stuðningsáætlun og foreldra
þeirra til að heyra viðhorf þeirra sem lengra eru komnir frá ferlinu. Auk þess
voru tekin viðtöl við einn þroskaþjálfa, þrjá kennara og þrjá
skólastjórnendur sem höfðu a.m.k. tveggja ára reynslu af þessum
vinnubrögðum. Nemendurnir höfðu allir langa sögu um hegðunarerfiðleika
og fjórir þeirra höfðu greiningu um ADHD. Viðtölin voru tekin upp, skráð orð
fyrir orð og greind í þemu með aðstoð tölvuforritsins Nvivo 2.0.
Þátttakendum bar saman um að aðferðin skilaði góðum árangri hvað
varðaði hegðun, líðan og námsárangur nemenda. Nemendurnir sögðust vilja
að komið væri fram við þá af virðingu og óskuðu eftir leiðbeinandi tilsögn.
Foreldrarnir greindu almennt bætta líðan hjá börnum sínum. Kennararnir
voru almennt ánægðir með virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir en nefndu hvaða þættir gætu bætt framkvæmdina eins og
símenntun, skilningur skólastjórnenda, hvatning og aukinn tími til að beita
aðferðunum. Skólastjórnendum bar saman um að jákvætt viðmót kennara
og trú þeirra á aðferðunum gerðu gæfumuninn.
Niðurstöðurnar benda til þess að nemendur, foreldrar og starfsfólk skóla
upplifi virknimat og stuðningsáætlanir sem jákvæð og árangursrík úrræði, en
huga þurfi að því að starfsfólk skóla hafi nægilega þekkingu og svigrúm til þess
að beita þeim. Niðurstöðurnar ættu að geta hjálpað skólafólki við að koma
betur til móts við þarfir nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika.
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Abstract
„The soil for children to thrive in needs to be warm and nurturing“:
The perspective of students with long-term behavior problems, their
parents, teachers and school administrators of functional behavioral
assessment and behavior intervention plans.
The use of functional behavioral assessment (FBA) and behavior
intervention plans (BIPs) are mandated through federal law (Individuals
with Disabilities Education Act, 1997) and there is considerable evidence
that these practices can improve the behavior and academic functioning of
students with long-term behavior problems in school settings. However,
there is less research available on how students, their parents, teachers and
administrators perceive and evaluate FBA and BIP processess. In this
qualitative study, semi-structured interviews were conducted with students
with ADHD to determine their views on their school functioning, teacher
practices, and general well-being at school, before and after FBA-based BIPs
were implemented. These students were six boys 7 to 16 years old, in
general education settings, with chronic behavior problems, four of them
with ADHD that were in some cases alleviated through the use of FBAbased BIPs. In addition, their parents as well as teachers and administrators
in their schools were interviewed to determine their views on FBA and BIPs
practices. Findings revealed a generally positive view on FBA-based BIPs.
Students expressed that they wished to be treated with respect and
patience, and to receive guidance in difficult situations.
Their answers reflected that the FBA-based BIPs had helped them to
adhere to school´s behavior expectations and to perform better
academically. Parents unanimously agreed that the FBA-based BIPs had had
a positve impact on their sons´ social and academic functioning at school.
The students´ teachers expressed that FBAs and BIPs were effective
practices to increase students´ on-task behavior, but found them somewhat
time-consuming and at times difficult to implement in an inclusive setting.
However, overall they said that it was worth the time because of the
positive effects on both the improved social and academic performance of
the students. School administrators emphasized that the key to success was
the teachers´ positive attitude and consistent implementation of the FBAbased BIPs. Limitations and implications of these findings are discussed.
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1

Inngangur

Í þessari rannsókn var skoðað viðhorf nemenda, foreldra, kennara og
skólastjórnenda til virknimats og heildstæðra einstaklingsmiðaðra
stuðningsáætlana vegna langvarandi hegðunarerfiðleika. Kannað var
hvernig nemendur óska að komið sé fram við þá og til hvers þeir ætlast af
þeim fullorðnu. Hlustað var eftir viðhorfi foreldra til aðferðarinnar og hvort
þeir finndu mun á nemendum fyrir og eftir inngrip. Reynt var að draga
saman atriði sem að mati kennara og skólastjórnenda hvetja til eða hamla
framkvæmd virknimats og einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana.
Rannsóknin tengdist rannsókninni Starfshættir í grunnskólum1 undir stjórn
dr. Gerðar Óskarsdóttur sem nær til 20 grunnskóla. Markmið þeirrar
rannsóknar er að veita yfirsýn yfir núverandi starfshætti í grunnskólum með
áherslu á þróun í átt til náms við hæfi hvers og eins. Þar er stuðst við líkan um
einstaklingsmiðað nám í grunnskólum sem var hannað af hópi skólastjóra og
starfsfólks Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2005. Líkanið er byggt á sex stoðum.
Stoðirnar sex eru; skipulags-, námsumhverfis-, viðhorfa-, kennara-, nemendaog foreldrastoð. Rannsókn mín tengdist þremur síðastnefndu þar sem
markmiðið var að skoða hvað nemendum, kennurum, foreldrum og
skólastjórnendum finnist um einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir og
hvatningarkerfi fyrir nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika.
Ég vann mína rannsókn í samvinnu við rannsókn sem Guðrún Björg
Ragnarsdóttir framkvæmdi veturinn 2010–1011. Þar var viðfangsefnið að
skoða áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana sem byggja á
niðurstöðum virknimats á truflandi hegðun og námsástundun. Ég nýtti mér
þátttakendur hennar þannig, að ég tók viðtöl við nemendur fyrir og eftir
inngrip hennar.

1.1 Bakgrunnur minn og kveikjan að verkefninu
Vorið 1986 útskrifaðist undirrituð frá Kennaraháskólanum með textíl sem
valgrein. Lengst af hef ég starfað sem umsjónarkennari á miðstigi. Veturinn
2008-2009 var ég í námsleyfi og hóf MA nám í menntunarfræði.

1

Rannsóknin var styrkt af Rannís. Sjá nánari upplýsingar:
http://skrif.hi.is/starfshaettir/
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Kveikjan að meistaranámi mínu varð sumarið 2007 þegar ég heimsótti
Noreg. Á heimili vina minna var bók sem ég varð gagntekin af. Þetta var
meistaraverkefni kennara, skýrsla um rannsókn á því hvernig lífsleikniefnið
„Steg for steg“ hefði komið út í norskum grunnskólum, bæði í kennslu
rannsakandans og hjá öðrum kennurum, fimm árum eftir innleiðingu (Heggli
og Ragnheidur Karlsdottir, 2002). Ég fylltist þá löngun til að læra aðferðir til
að gera eigin rannsóknir sem gætu bætt mig sem kennara og um leið
hugsanlega hjálpað öðrum á einhvern hátt. Nemendur með erfiða hegðun
hafa í gegnum tíðina verið mér hugleiknir og ég hef reynt ýmsar leiðir til að
mæta þörfum þeirra. Því lá beint við að velja viðfangsefni fyrir meistaraverkefni sem tengdist nemendum með hegðunarerfiðleika.

1.2 Markmið og tilgangur með verkefninu
Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga með opnum viðtölum viðhorf
nemenda, kennara, foreldra og skólastjórnenda til virknimats og
einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana vegna hegðunarerfiðleika. Megin
rannsóknarspurningin var: Hvernig upplifa nemendur með hegðunarerfiðleika,
kennarar, foreldrar og skólastjórnendur virknimat og einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun? Ætlunin var að reyna að fá sýn nemenda á virknimat og
heildstæða
einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun
vegna
langvarandi
hegðunarerfiðleika. Spurt var um viðhorf nemenda til námsins, svo sem að nýta
tímann, vinna verkefnin og færni til að stjórna eigin hegðun og viðhorf til
aðferðanna sem kennarar hafa notað í kennslu þeirra. Einnig var skoðað hvað
foreldrum, kennurum og skólastjórnendum finndst um virknimat og
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika.
Hlustað var eftir því hjá kennurum og skólastjórnendum hvað þeir teldu hvetja til
eða hamla framkvæmd einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana.

1.3 Gildi rannsóknar
Starfið í íslenskum grunnskólum er í stöðugri þróun og mikil breyting hefur
orðið á því undanfarna áratugi. Grunnskólinn skal vera einstaklingsmiðaður,
fyrir alla og án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Kennarar og
starfsfólk skólanna standa oft á tíðum ráðþrota frammi fyrir nemendum
með hegðunarerfiðleika og því er aðkallandi að auka rannsóknir á þessu
sviði (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Viðhorf nemenda
til úrræða sem notuð eru innan almenna grunnskólans hefur lítið verið
rannsakað. Þessi rannsókn er liður í að mæta þeirri þörf og þá sérstaklega til
að kanna upplifun nemenda, kennara, foreldra og skólastjórnenda af
virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir nemendur með
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hegðunarerfiðleika. Niðurstöðurnar ættu að geta hjálpað kennurum við að
koma betur til móts við þarfir nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika. Það er ósk mín að þær hvetji kennara til að leita sér upplýsinga
um virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og aðstoða nemendur
við að bæta námsástundun sína og hegðun í almennum bekkjum. Þetta er
líka viðleitni til að fá frásagnir grunnskólanemenda af líðan sinni og heyra
viðhorf þeirra til skólans sem lítið hefur verið rannsakað á Íslandi.

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar
Ritgerðin skiptist í fimm megin hluta. Hér í fyrsta kafla, innganginum, hefur
verið fjallað um bakgrunn rannsakanda, aðdraganda, markmið og gildi
rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er talað um fræðilega hluti sem tengjast
rannsókninni með áherslu á umfjöllun um heildstæðan stuðning við
jákvæða hegðun og fyrri rannsóknir sem verkefnið tekur mið af. Þriðji kafli
fjallar um rannsóknaraðferðina sem notuð var. Þar er greint frá þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna ásamt umfjöllun um siðferðileg
álitamál, bæði almennu og þau sem rannsakandi mætti í þessari rannsókn. Í
fjórða kafla má lesa um helstu niðurstöður og í fimmta kafla eru
niðurstöðurnar ræddar út frá sjónarhorni rannsakanda og tengdar við fyrri
rannsóknir. Ritgerðinni fylgir viðauki sem eru eyðublöð um upplýst
samþykki þátttakenda á fylgiskjölum 1–6.
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2

Fræðilegur kafli

Í þessum kafla verður fjallað um nemendur með hegðunarerfiðleika – skilgreiningar á hugtakinu og lítillega greint frá tíðni. Sagt verður frá heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun eða frá virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun. Að lokum verður fjallað um fyrri rannsóknir sem
þessi rannsókn tekur mið af.

2.1

Hegðunarerfiðleikar

Nemendur með hegðunarerfiðleika eru mikið áhyggjuefni í íslenskum
grunnskólum. Kennarar og aðrir starfsmenn grunnskólanna standa ráðþrota
gagnvart því viðfangsefni að sinna stórum bekkjum með nemendum sem sýna
erfiða hegðun (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Margir hafa
reynt að skilgreina hegðunarerfiðleika hjá nemendum en gengið það illa vegna
þess að viðmið og viðhorf fólks um hvað er óviðeigandi eða óviðunandi hegðun
eru ólík (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Kauffman, 2005;
Yell, Meadows, Drasgow og Shriner, 2009).
Yell og fleiri (2009) settu fram skilgreiningu á þá leið að hegðunar- og
tilfinningalegir erfiðleikar væri hegðun eða líðan sem er óvenjuleg miðað við
félagsleg viðmið, varir í langan tíma og hefur truflandi áhrif á námsárangur
og/eða félagsleg samskipti. Hegðunarerfiðleikar hjá börnum hafa líka verið
skilgreindir sem vanhæfni til náms og til að hafa samskipti við félaga og kennara
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996). Einnig sem óviðeigandi hegðun við eðlilegar
aðstæður (Smith, Polloway, Patton og Dowdy, 1998). Kauffman (2005) telur að
tilfinninga- og hegðunarerfiðleikar séu hver sú hegðun sem talin er óviðeigandi
og henni fylgi gjarnan annar vandi eins og t.d. námsörðugleikar. Hvað það er
sem telst óviðunandi framkoma eða hegðun er breytilegt og fer eftir viðhorfum
og væntingum kennara eða þeim sem vinna með nemendum. Oftast er þetta
viðmið huglægt og því einstaklingsbundið og fer eftir t.d. hávaðaþröskuldi hvers
og eins (Gretar L. Marinósson, 2003; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg
Kaldalóns, 2006). Hér á landi nota flestir sérfræðingar flokkunarkerfi eins og ICD
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
eða DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) til að greina
hegðunarerfiðleika hjá einstaklingum (Búi Bjartmar Aðalsteinsson, 2011). Í
þessu verkefni verður miðað við að nemendur með hegðunarerfiðleika séu
þeir, sem með framkomu sinni, trufla aðra nemendur í námi eða leik með
orðum sínum og/eða gerðum og ná sjálfir ekki að fara eftir fyrirmælum og læra.
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Mat á algengi hegðunarerfiðleika er breytilegt. Kauffman (2005) hefur
tekið saman upplýsingar úr niðurstöðum athugana og fann út að tíðni
hegðunarerfiðleika í Bandaríkjunum geti verið allt frá 0,5–20% allt eftir
umhverfinu, hver skilgreiningin er og hvernig mælitæki eru notuð.
Samkvæmt Merikangas o.fl. (2010) eiga 13–22% barna við hegðunarerfiðleika að stríða. Þar vega þyngst hegðunarraskanir, ADHD (e. Attention
Deficit Hyperactivity Disorder), kvíði og þunglyndi. Af þessum fjölda glíma 2–
5% við alvarlegan vanda en 12–15% við vægari (Kristján Már Magnússon,
2004). Vettvangsathugun sem fór fram í tveimur dreifbýlisskólum hérlendis
veturinn 1994–1995 sýndi að tæp 8% nemenda töldust vera með
hegðunarerfiðleika (Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996). Þetta samrýmist líka
niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var af starfsfólki Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2000) og sýndi að 7% nemenda í Reykjavík voru
greindir með atferlis-, félagslegan eða geðrænan vanda.
Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) um
hegðunarerfiðleika í grunnskólum Reykjavíkur var upplýsinga aflað frá 233
starfsmönnum í 35 skólum eða öllum almennum grunnskólum borgarinnar.
Þegar á heildina er litið leiddu niðurstöður í ljós að mikill meirihluti
nemenda eða um 90% hegðaði sér almennt vel að áliti þátttakenda. Hins
vegar mátu viðmælendur það svo að 10-12% nemenda ættu við
hegðunarerfiðleika að stríða. Nokkur munur var milli skóla og komust þau
Ingvar og Ingibjörg að því að þar sem skólabragur var góður eða viðhorf
starfsfólksins til nemenda einkenndist af jákvæðni, hlýju og virðingu þóttu
erfiðleikarnir minni eða þar sem erfiðleikarnir voru minni bar meira á
jákvæðni. Hér var aðeins um fylgni að ræða en ekki hægt að greina
orsakasamband. Það kom rannsakendum á óvart að meðal nemenda á
miðstigi voru hegðunarerfiðleikar algengari en á öðrum skólastigum að áliti
þátttakenda og þeim fannst hegðun yngstu barnanna hafa farið aftur
síðustu ár (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).
Grunnorsökina fyrir hegðunartruflunum er oft erfitt að greina. Í
rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2006) reyndust einstaklingar sem áttu við
alvarlegar geðraskanir að stríða vera starfsfólkinu erfiðastir. En einnig
nemendur með algengari frávik, s.s. ADHD. Börn með greiningar eins og
ADHD lenda oft fyrst verulega í vandræðum þegar þau byrja í skóla. Þar er
ramminn oft svo „strammur“ og „ekki sniðinn“ að þörfum þessara barna
(Alma Oddgeirsdóttir, Dagný Erla Vilbergsdóttir og Hildur Harðardóttir,
1998). Kristján Kristjánsson (2009) skrifaði heimspekilega grein þar sem
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hann velti fyrir sér þeirri spurningu hvort um ofgreiningu geti verið að ræða
á ADHD og krafan um að allt eigi að leysa með lyfjagjöf verði sífellt
háværari. Þarna er að hans mati e.t.v. fundin auðveld leið til að leysa
vandann og finna um leið einhvern sökudólg.

2.2 Úrræði eða inngrip við hegðunarerfiðleika
Hver sem orsökin er eða algengi hegðunarerfiðleika, skiptir það mestu máli fyrir
grunnskólakennara að finna lausnir fyrir þessa nemendur. Í Aðalnámskrá
grunnskóla (2006) var kveðið sterkt á um að grunnskólanum bæri að mæta
hverjum nemanda náms- og tilfinningalega þar sem hann stendur. Í almennum
hluta Aðalnámskrár grunnskólans sem samþykkt var í maí 2011 er þetta einnig
tekið skýrt fram og nú með vísan í Lög um grunnskóla nr. 91 frá 2008:
Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt.
Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í
grunnskólum, bæði bóklegu námi, verk- og listnámi og
sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi
námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til
líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða
málþroska (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
Margir hafa reynt að nota refsingar til að sporna við óæskilegri hegðun.
Þá er hugsunin að kenna þeim lexíu en yfirleitt dregur bara tímabundið úr
erfiðri hegðun. Refsingar eins og skammir eða brottvísun úr tíma við erfiða
hegðun getur jafnvel aukið hana eða viðhaldið henni (Mayer, 1995).
Þegar nemendum er vísað úr tíma eða skóla, vekur það oftast reiði hjá
þeim. Einnig getur það verið léttir að losna úr erfiðum kringumstæðum og
þeir upplifa það tilgangslaust (Alma Oddgeirsdóttir o.fl., 1998; Costenbader
og Markson, 1998). Nemendur með hegðunarerfiðleika þurfa ákveðið
svigrúm, skilning og hvatningu til þess að geta hegðað sér án vandræða í
aðstæðum eins og hefðbundin skólastofa býður oft uppá (Alma Oddgeirsdóttir o.fl., 1998). Kennarar og annað starfsfólk grunnskólanna eru í lykilaðstöðu til að styðja nemendur með hegðunarerfiðleika og sýna þeim gott
fordæmi (Kauffman, 2005; Mihalas, Morse, Allsopp og McHatton, 2009).
Oft er gripið til þess ráðs að reyna að leysa hegðunarerfiðleika nemenda
með því að setja þá á lyf. Lyfjagjöf ein og sér er sjaldnast lausn á vanda
nemenda en oft nauðsynleg (Kauffman, 2005). Henni þarf að fylgja eftir
með markvissu inngripi eða breytingu á kennsluaðferðum. Setja þarf fram
vel skilgreind markmið eins og vinnubrögð með gott hvatningarkerfi kalla á
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(Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2000). Það þarf
að fylgja þeim eftir með skilningi, þolinmæði, jákvæðni og því að vera
samkvæmur sjálfum sér. Það sem einkennir kennslustundir sem ganga vel
er vingjarnleg framkoma kennara þar sem reglum er fylgt eftir og kennari er
meðvitaður um stefnu og áherslur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996).

2.3 Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun
Heildstæðar nálganir í skóla til að stuðla að viðeigandi hegðun hafa gefist vel.
Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt að heildstæður stuðningur við jákvæða
hegðun (School-wide Positive Behavior Support, SW-PBS) er leið til að fækka
agabrotum verulega (Scott og Nelson, 1999; Taylor-Greene og Kartub, 2000).
Þetta er vinnulag þar sem stigskiptar gagnreyndar (e. evidence-based) aðferðir
byggðar á hagnýtri atferlisgreiningu (e. applied behavior analysis) eru notaðar
til að styðja við jákvæða hegðun nemenda með ólíkar þarfir. Á öllum stigum er
lögð áhersla á að kenna viðeigandi hegðun og styrkja hana með kerfisbundnum
hætti og bregðast við nemendum með hegðunarerfiðleika á samræmdan máta
(Crimmins, Farrell, Smith og Bailey, 2007; McDougal, Chafouleas og Waterman,
2006; Sprague og Golly, 2008).
Vinnulagið í PBS er þrepaskipt eftir mismunandi inngripum með tilliti til
erfiðleika hegðunar hjá nemendum, sjá mynd 1. Á fyrsta þrepi eru notaðar
almennar aðferðir til að styðja viðeigandi hegðun allra nemenda skólans.
Þessar aðferðir duga til að laða fram viðeigandi hegðun hjá 80–90% allra
nemenda (Crimmins o.fl., 2007; Sprague og Golly, 2008). Þar er markmiðið
að skipuleggja umhverfi og vinnureglur til að auka líkur á æskilegri hegðun.
Settar eru fram skýrar reglur í samræmi við einkunnarorð eða gildi skólans
sem allir eru meðvitaðir um, þær eru kenndar og hrósað fyrir æskilega
hegðun. Óæskileg hegðun er líka skilgreind og hún stoppuð og skráð
markvisst í samræmi við fyrirfram ákveðið ferli. Bekkjarstjórnun er dæmi
um aðferðir á þessu þrepi (Crimmins o.fl., 2007).
Á öðru þrepi, gula svæðinu er stuðningur við nemendur sem eru í
áhættuhópi fyrir hegðunarerfiðleika og bregðast ekki við aðgerðum á fyrsta
þrepi. Á hverjum tímapunkti eru að jafnaði á bilinu 5–15% nemenda sem
þurfa á sértækari úrræðum að halda (Crimmins o.fl., 2007; Sprague og
Golly, 2008). Til að finna þennan nemendahóp eru skráningar úr fyrsta þrepi
forsenda. Meta þarf stöðuna og ákveða tilgang inngrips, ákveða hvað á að
kenna, hvernig á að breyta eða hagræða umhverfi og hvernig á að meta
árangurinn. Félagsfærniþjálfun og einföld hvatningarkerfi eru dæmi um
aðferðir á þessu þrepi.
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Á þriðja þrepi, rauða svæðinu, er stuðningur við þá fáu nemendur sem
þrátt fyrir vinnu á 1. og 2. þrepi sýna enn mjög erfiða hegðun sem er
truflandi og getur jafnvel verið hættuleg (Scott, Anderson og Spaulding,
2008). Á þessu þrepi eru að jafnaði 1–7% nemenda (Crimmins o.fl., 2007).
Hér eru notuð einstaklingsmiðuð úrræði byggð á mati á umhverfisþáttum
sem hafa áhrif á hina erfiðu hegðun, sjá í kaflanum hér á eftir. Vinna á þriðja
þrepi t.d. með einstaklingsmiðari stuðningsáætlun skilar betri árangri þegar
unnið er með nemendur á fyrsta og öðru þrepi samhliða þeirri vinnu
(Crimmins o.fl., 2007; Scott o.fl., 2008; Sprague og Golly, 2008).

Mynd 1. Þrepaskipting á vinnulagi PBS eftir mismunandi inngripum með tilliti til
hegðunarerfiðleika hjá nemendum.

2.4 Einstaklingsmiðað inngrip
Virknimat og heildstæð einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun eru leiðir til að
draga úr alvarlegum hegðunar- og/eða tilfinningalegum erfiðleikum
(O´Neill, Horner, Albin, Storey og Spraque, 1997; Scott og Nelson, 1999).

2.4.1 Virknimat
Í virknimati (e. functional behavioral assessment) er markvisst athugað
hvaða þættir eru að hafa áhrif á hegðun til að finna út af hverju einstaklingur sýnir óæskilega hegðun. Þar eru notaðar aðferðir hagnýtrar
atferlisgreiningar til að finna út hvaða tilgangi hegðun þjóni og hvaða
umhverfisþættir eru að hafa áhrif. Með því að greina áhrifaþættina rétt er
hægt að sjá fyrir við hvaða aðstæður erfiða hegðunin muni eiga sér stað og
hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja hana og kenna aðra viðeigandi
hegðun í staðinn (McIntosh og Av-Gay, 2007). Þannig nýtast niðurstöður
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virknimats beint til að þróa árangursríkt inngrip. Helstu skrefin í virknimati
eru að meta hegðun og setja fram tilgátu um tilgang hinnar erfiðu hegðunar
(Alberto og Troutman, 2003; Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; McDougal o.fl.,
2006; Scott o.fl., 2008; Yell o.fl., 2009).
Í virknimati eru notuð viðtöl við nemandann, foreldra og
umsjónarkennara og/eða beinar athuganir til að afla upplýsinga um hina
erfiðu hegðun og áhrifaþætti hennar. Byrja þarf að meta hegðunina og
skoða hvað hefur áhrif á hana. Stundum er upplýsinga einnig aflað með því
að athuga færslur í skráningarkerfi skólans til að skoða gengi bæði náms- og
hegðunarlega. Þetta er gert til að fá yfirlit yfir þætti sem hafa áhrif á erfiða
hegðun eins og bakgrunnsáhrifavalda, aðdraganda og afleiðingar hegðunar.
Aðdragandi (e. antecedents) er það sem gerist á undan og kallar fram hina
erfiðu hegðun. Dæmi um aðdraganda gæti verið að nemandi fær fyrirmæli
um að vinna verkefni sem honum finnst erfitt eða leiðinlegt. Afleiðingar (e.
consequences) er það sem kemur í kjölfar hegðunar og er liður í að viðhalda
henni ef aðleiðingarnar eru styrkjandi. Styrkjandi afleiðingar geta t.d. verið
að nemandi er sendur til skólastjórans og sleppur við að klára verkefnið og
er því líklegri til að sýna erfiða hegðun í framtíðinni. Bakgrunnsáhrifavaldar
(e. setting events) er það sem gerist á undan aðdraganda og ýtir undir líkur
á að tiltekin erfið hegðun eigi sér stað (O´Neill o.fl., 1997). Dæmi um
bakgrunnsáhrifavalda gætu verið þreyta, svengd eða jafnvel eitthvað
viðvarandi eins og námsörðugleikar.
Við virknimat og inngrip þarf að skilgreina vel hvað er æskileg og hvað
óæskileg hegðun. Tilgreina þarf nákvæmlega og með skýrum hætti til hvers er
ætlast af nemandanum. Til dæmis er ekki nóg að segja að nemandi þurfi að
vera góður heldur þarf skilgreina hvað „góður“ feli í sér. Við skilgreininguna eru
notaðar upplýsingar úr viðtölunum. Loks eru allar upplýsingarnar úr viðtölum
og beinum athugunum teknar saman til að setja fram tilgátu um tilgang hinnar
óæskilegu hegðunar. Þar er skilgreining á hinni neikvæðu hegðun, lýsing á
aðdraganda og afleiðingum hennar og þannig tekið saman hvaða þættir hafa
áhrif á hegðun nemandans (Sugai o.fl., 2000).

2.4.2 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á virknimati
Heildstæð jákvæð einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun (e. positive behavior
intervention plan) byggir á niðurstöðum virknimatsins. Einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun felur í sér aðferðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun, m.a. er
viðeigandi hegðun kennd, hún styrkt og viðbrögð við erfiðu hegðuninni veitt
til að draga úr henni. Auk þess er lögð áhersla á að yfirfæra færni yfir á nýjar
aðstæður og viðhalda árangri yfir lengri tíma (O´Neill o.fl., 1997).
Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur af því að nota einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun byggða á virknimati til að bæta hegðun og námsárangur
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nemenda með fjölbreytt frávik í hegðun eða þroska (De Pry og Sugai, 2002;
Hawken, MacLeod og Rawlings, 2007; Lewis og Newcomer, 2005; Mayer,
1995; Murdock, O’Neill og Cunningham, 2005). Því mæla bandarísk
fagsamtök skólasálfræðinga og sérkennslustjóra auk heilbrigðisstofnunar
Bandaríkjanna með notkun virknimats (Lane o.fl., 2009). Einnig kveða
bandarísk lög frá 1997 (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) á
um notkun virknimats fyrir alla nemendur með greinda hegðunarerfiðleika
og þá nemendur þar sem stendur til að breyta kennslufyrirkomulaginu (svo
sem með vísan í sérdeild/sérskóla eða brottvísun úr skóla). Þessi vinnubrögð
hafa því verið lögbundin þar í 14 ár. Einnig hefur verið mælt með notkun
heildstæðra inngripa til að styðja jákvæða hegðun og minnka hina erfiðu
hegðun með útgáfu bandarískra laga síðan 2004 (Yell o.fl., 2009).
Þegar einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun er sett saman eru valin úrræði
í fjórum flokkum. Fyrsti flokkurinn felur í sér úrræði sem beinast að
bakgrunnsáhrifavöldum og geta dregið úr líkum á erfiðri hegðun, t.d. viðtal
við foreldri til að leggja áherslu á nægan svefn eða annað sem hefur komið
út í virknimatinu. Annar flokkurinn felur í sér fyrirbyggjandi breytingar á
aðdraganda erfiðrar hegðunar. Það getur t.d. verið að létta verkefni eða
koma með létt og erfiðari verkefni til skiptis eða skipta námsefninu niður í
minni einingar (Lane o.fl., 2007). Önnur dæmi eru að gefa nemandanum val
á milli nokkurra verkefna (Kern, Mantegna, Vorndran, Bailin og Hilt, 2001),
að skipta vinnutíma upp í fyrirfram ákveðin tímabil og gefa skýr fyrirmæli
(Niesyn, 2009). Þriðji flokkur úrræða felur í sér beina kennslu eða þjálfun í
viðeigandi hegðun, svo sem þjálfun í félagsfærni eða reiðistjórnun. Fjórði
flokkur úrræða, og sá mikilvægasti, beinist að afleiðingum hegðunar. Breyta
þarf þeim afleiðingum sem hafa viðhaldið erfiðu hegðuninni þannig að dragi
úr henni og nota markvissa styrkingu á viðeigandi hegðun. Meðal aðferða
sem falla í þennan flokk eru jákvæð og neikvæð styrking, slokknun ásamt
mótun. Jákvæð styrking (e. positive reinforcement) er það þegar hegðun
flýtir fyrir eða eykur eitthvað eftirsóknarvert fyrir viðkomandi. Þá aukast
líkur á þessari tilteknu hegðun. Slokknun (e. extinction) er oft notuð með
jákvæðri styrkingu. Þá er þess gætt að styrkjandi afleiðingar fylgi ekki lengur
í kjölfar óæskilegrar hegðunar. Þegar jákvæðri styrkingu og slokknun er beitt
samtímis er það kallað mismunastyrking (e. differential reinforcement).
Neikvæð styrking (e. negative reinforcement) kallast það þegar hegðun
veldur því að viðkomandi sleppur við að gera eitthvað miður skemmtilegt,
því seinkar eða það minnkar. Eins og til dæmis þegar nemandi sleppur við
heimanám við það að vinna vel í skóla (Alberto og Troutman, 2003; Yell o.fl.,
2009). Mótun (e. shaping) er notuð þegar markmiðið er að kenna hegðun
sem einstaklingur hefur enn ekki á valdi sínu og felst í því að styrkja
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kerfisbundið nálganir að hegðuninni. Til dæmis, ef nemandi er ekki fær um
að vinna verkefni án þess að trufla aðra í heila kennslustund, er byrjað á að
styrkja fimm mínútna vinnu og síðan smám saman gerðar auknar kröfur þar
til lokatakmarki er náð. Það er lykilatriði til að ná árangri með nemendur
sem hafa langa sögu um hegðunarerfiðleika að byrja með kröfur sem
nemandi getur staðist og auka aðeins kröfurnar í takt við batnandi
frammistöðu (Alberto og Troutman, 2003).
Hvatningarkerfi (e. token economy) hefur reynst árangursrík leið til að auka
viðeigandi hegðun og festa hana í sessi hjá nemendum með langvarandi
hegðunarerfiðleika, svo sem hvatvísa og truflandi hegðun (Crimmins o.fl., 2007;
Dornbush og Pruitt, 2002; McDougal o.fl., 2006; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001;
Scott o.fl., 2008; Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Anna-Lind Pétursdóttir,
2000). Þar er markmiðið að kenna og styrkja viðeigandi hegðun nemenda sem
felur t.d. í sér að vinna verkefnin, tala fallega og leyfa öðrum að vinna í friði svo
eitthvað sé nefnt. Áherslan er á að veita jákvæða, munnlega viðgjöf á
frammistöðu en til að byrja með eru notaðir táknbundnir styrkjar (e. token
reinforcer) eins og stjörnur, stimpill eða límmiði fyrir viðeigandi hegðun sem
hægt er að skipta út fyrir umbun ef markmiði er náð. Mikilvægt er að nota
ávallt hrós samhliða táknstyrkjunum og draga úr notkun táknstyrkjanna eftir því
sem sjálfstæð færni nemandans eykst (Cameron, 2001). Markmiðið með
einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun er að viðeigandi hegðunin komist upp í
vana þannig að henni verði viðhaldið með náttúrulegum styrkjum (e. natural
reinforcement). Þar má t.d. nefna jákvæð áhrif af hinni viðeigandi hegðun svo
sem bættu viðmóti bekkjarfélaga og hrósi kennara.
Hópur fræðimanna hefur haldið því fram síðustu þrjátíu árin að umbun í
hvatningarkerfum hafi neikvæð áhrif á sjálfstæði nemenda og innri áhugahvöt
(e. intrinsic motivation) þeirra (Deci, Koestner og Ryan, 2001). Talað er um að sá
sem stjórnast af innri áhugahvöt vinni verkefni af því hann hefur áhuga á því og
vill það meðan sá sem stjórnast af ytri áhugahvöt (extrinsic motivation) geri það
ekki nema eitthvað utanaðkomandi hvetji hann til þess (Yell o.fl., 2009). Vegna
gagnrýni Deci og félaga hafa margir veigrað sér við að nota hvatningarkerfi í
vinnu sinni með nemendum. Eisenberger og Cameron (1996) og Cameron
(2001) gerðu úttekt á um eitt hundrað rannsóknum með safngreiningu (e.
meta-analysis). Þá eru niðurstöður úr mörgum rannsóknum skoðaðar saman.
Niðurstöðurnar sýndu fram á að umbun hefði eingöngu neikvæð áhrif á innri
áhugahvöt þegar hún var fyrirfram ákveðin og efnisleg, veitt óháð frammistöðu
fyrir eitthvað sem viðkomandi hafði mikinn áhuga á fyrir. Hins vegar kom í ljós
að þegar umbun er veitt fyrir verkefni sem nemendum þykir erfið eða lítt
spennandi hefur umbun jákvæð áhrif á innri áhugahvöt (Cameron, 2001;
Cameron, 2005).
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Í viðtali við nemanda er oft gerður formlegur gagnkvæmur samningur,
undirritaður af nemanda og þeim sem á að framfylgja honum. Þar er
hlutverki nemanda og kennara í stuðningsáætlun lýst, tiltekin markmið og
hvaða ávinning nemandi hefur af því að leggja sig fram um að ná þeim
(Alberto og Troutman, 2003; Sprague og Golly, 2008).
Á meðan inngrip er framkvæmt er gagnlegt að halda áfram skráningu á
hegðun og bera saman við mælingar fyrir inngripið. Skráningar úr
hvatningarkerfinu má nýta til að fylgjast með árangri. Einnig er gagnlegt að
safna upplýsingum frá öðrum kennurum, foreldrum og fleirum sem
nemandanum tengjast um áhrif inngripsins (Yell o.fl., 2009). Skráningar á
hegðun, frammistöðu eða líðan eru teknar saman og metið hvort árangur er
að nást eða hvort gera þurfi breytingar. Ef inngrip er framkvæmt eins og til
stóð en nemandi sýnir ekki nægilegar framfarir þarf að gera viðeigandi
breytingar á stuðningsáætluninni (Sugai o.fl., 2000; Yell o.fl., 2009). Þegar
vel er farið að ganga og markmiðum er náð í ákveðinn tíma þarf að draga úr
umfangi inngrips og smám saman auka kröfurnar um jákvæða hegðun.
Stundum er nauðsynlegt að halda áfram notkun sýnilegra styrkja en
markmiðið er að draga úr notkun þeirra eins og kostur er um leið og kröfur
eru auknar. Smám saman er dregið úr efnislegri umbun yfir í félagslega sem
er markvisst haldið áfram þangað til náttúrulegir styrkjar taka við. Stefnt er
að því að ánægjan af unnu verki og jákvæð viðbrögð frá umhverfi nægi til að
viðhalda hinni viðeigandi hegðun (O´Neill o.fl., 1997; Yell o.fl., 2009).

2.5 Rannsóknir á stuðningi við jákvæða hegðun
Samkvæmt bandarískum rannsóknum getur heildstæður stuðningur við
jákvæða hegðun leitt til verulegrar fækkunar á agabrotum (Luiselli, Putnam
og Sunderland, 2002; Newcomer og Lewis, 2004; Scott og Nelson, 1999;
Taylor-Greene og Kartub, 2000) og bætts námsárangurs (Scott og Barrett,
2004). Norsk rannsókn hefur sýnt svipuð áhrif (Sørlie og Ogden, 2007).
De Pry og Sugai (2002) rannsökuðu áhrif tveggja aðferða sem oft er beitt
í skólum sem nota heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun: fyrirbyggjandi
samskipti (e. pre-correction) og virkt eftirlit (e. active supervision).
Fyrirbyggjandi samskipti er þegar kennari minnir nemendur á fyrirfram hvað
er æskileg hegðun, veitir þeim tækifæri til að æfa þessa tilteknu hegðun og
styrkir hana með jákvæðri athygli. Virkt eftirlit er þegar kennarinn gengur
um stofuna og veitir nemendum aðhald með návist sinni, með áherslu á að
koma auga á æskilega hegðun og styrkja hana en óæskileg hegðun er
leiðrétt með lágmarksathygli. Þátttakendur voru kennari með 20 ára reynslu
og 26 nemendur á miðstigi grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu
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í ljós að þegar kennarinn notaði fyrirbyggjandi samskipti og virkt eftirlit
markvisst í kennslu, minnkaði óæskileg hegðun nemenda. Kennarinn hafði
áður varið miklum tíma í að leiðrétta óæskilega hegðun nemenda sem
trufluðu kennsluna. Með virku eftirliti gat kennarinn smám saman notað
meiri tíma til að kenna því minni tími fór í að aga nemendur.
Undanfarin ár hafa nokkrir skólar hér á landi tileinkað sér vinnubrögð
heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun. Það eru átta skólar í Reykjavík og
þrír í Reykjanesbæ sem hafa tekið upp PBS kerfi (Þjónustumiðstöð
Breiðholts, 2008) fyrir utan þá fjölmörgu skóla í Hafnarfirði og víðar sem eru
að vinna eftir SMT (e. School Management Training). SMT er útgáfa af
heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun sem byggir á sama hugmyndagrunni með sömu þrepaskiptinguna og PBS í úrræðum fyrir nemendur með
hegðunarerfiðleika (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, E.d.).
Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir (2009) skoðuðu áhrif
forvarna og meðferðar við hegðunarerfiðleikum leik- og grunnskólabarna í
Hafnarfirði. Árið 2000 var farið að innleiða PMTO-aðferðina í leik- og
grunnskóla Hafnarfjarðar sem er leið til að aðstoða foreldra við uppeldið og
er nátengt SMT. PMTO (e. Parent Management Training-Oregon) byggir á
þeirri hugmynd að börn læri hegðun af samskiptum við aðra og foreldrarnir
séu megináhrifavaldar um hvernig barn aðlagast umhverfinu. Markmiðið er
að aðstoða foreldra við að rjúfa vítahring í samskiptum með því að kenna
foreldrum styðjandi uppeldisaðferðir.
Í rannsókn Önnu og Margrétar (2009) voru í fyrsta lagi, borin saman tvö
tímabil, þ.e. 1996–1997 og 2006–2007 til að skoða tilvísanir í sérfræðiþjónustu í Hafnarfirði í samanburði við tvö svæði annarsstaðar. Í öðru lagi
var viðhorf foreldra athugað og í þriðja lagi greint frá skráningum á
hegðunarerfiðleikum í SMT-skólum. Niðurstaðan var sú að tilvísunum til
sérfræðings fækkaði í Hafnarfirði samanborið við hin svæðin. Viðhorf
foreldra var jákvætt gagnvart PMTO aðferðinni og skráningum á hegðunarerfiðleikum fækkaði í þeim tveimur grunnskólum sem unnu með SMTskólafærni og tóku þátt í athuguninni (Anna Björnsdóttir og Margrét
Sigmarsdóttir, 2009).
Árið 2007 hóf dr. Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, dósent í sálfræði við
Háskóla Íslands rannsókn á áhrifum innleiðingar á PBS í þremur
grunnskólum í Reykjanesbæ. Tveir meistaranemar í sálfræði hafa unnið að
framkvæmd rannsóknarinnar og haft umsjón með gagnasöfnun frá því
haustið 2007 til vorsins 2011. Gögnum var safnað fyrir og eftir að innleiðing
PBS hófst. Yfir 20 BS nemar hafa komið að gagnasöfnuninni á þessum árum
og flestir hafa skrifað BA eða BS ritgerð um gögnin sem þeir hafa safnað. Í

24

MS ritgerð Kolbrúnar Ingibjargar Jónsdóttur frá vori (2011) var unnið úr
öllum gögnunum sem hefur verið safnað. Niðurstöður bentu til þess að
áhrifa PBS gæti strax í virku eftirliti starfsfólks eftir að innleiðing hefur verið
í gangi í um tvö ár í skólunum. Viðbrögð starfsfólks við hegðun nemenda
hafa breyst því jákvæð athygli við æskilegri hegðun nemenda hefur aukist til
muna á öllum bekkjarstigum og starfsfólk hunsar mun sjaldnar óæskilega
hegðun nemenda. Óæskileg hegðun nemenda hefur minnkað á elsta stigi en
aukist lítillega á miðstigi og yngsta stigi. Næstu skref í innleiðingu PBS
kerfisins í skólunum er því að kenna starfsfólki markvissari viðbrögð til að
taka á óæskilegri hegðun nemenda, til dæmis með því að leiðrétta hana.
Lane og fleiri (2007) gerðu rannsókn á áhrifum einstaklingsmiðaðs
inngrips fyrir nemendur þar sem úrræði á 1. og 2. þrepi náði ekki að bera
árangur. Tilgangurinn var að meta áhrif þess að beita virknimati og
einstaklingsmiðari stuðningsáætlun. Þátttakendur voru sjö ára gömul stúlka
og 12 ára drengur. Stúlkan var feimin og tók ekki þátt í bekkjarstarfinu en
drengurinn sýndi óviðeigandi hegðun og gekk illa að vinna verkefnin. Til að
greina áhrifaþætti á erfiðu hegðunina hjá þeim framkvæmdu tveir kennarar
virknimat. Með því að greina vandann tókst þeim að útbúa einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun; breyta aðdragandanum, kenna viðeigandi hegðun
og styrkja hana. Eftir inngripið sýndu báðir nemendurnir miklar framfarir.
Drengurinn bætti námsárangur sinn og stúlkan fór að taka þátt í bekkjarstarfinu. Fleiri rannsóknir má nefna sem hafa sýnt að einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir byggðar á virknimati eru árangursríkar til að auka vinnu
og viðeigandi hegðun (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; McIntosh og Av-Gay,
2007; Scott o.fl., 2008).

2.6 Rannsóknir á viðhorfum til kennsluaðferða
Viðhorf nemenda og starfsfólks grunnskóla sem notar SMT skólafærni í
vinnu sinni var kannað nýlega á Íslandi og helstu niðurstöðurnar voru að
starfsfólkið var sammála um að kerfið nýttist kennurum vel ef þeir notuðu
það markvisst. Þeir sögðu helstu breytingarnar vera þær að markvissar væri
tekið á agabrotum og allir væru samstíga í aðgerðum. Nemendur voru
almennt ánægðir með skólastarfið og meðvitaðir um reglur SMT (Magnús
Sigurjónsson og Katla Jónsdóttir, 2009).
Sýn nemenda á aðferðir kennara við bekkjarstjórnun hefur verið
rannsökuð. Cothran, Kulinna og Garrahy (2003) skrifuðu grein um eina slíka.
Þátttakendur í rannsókninni voru 182 grunnskólanemar úr 14 skólum.
Gagna var aflað með viðtölum ýmist einstaklingslega eða í hópum.
Niðurstöðurnar voru þær helstar að nemendur vildu að settar væru skýrar
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reglur í upphafi skólaárs og að farið væri eftir þeim. Með því töldu
nemendur að gott samband myndaðist milli nemenda og kennara og gott
andrúmsloft myndaðist í bekknum. Nemendur lögðu einnig áherslu á að
kennari sýndi umhyggju fyrir þeim og kæmu fram við þá af virðingu.
Rannsóknir á viðhorfi nemenda til kennsluaðferða og viðbrögðum
kennara við erfiðri hegðun sýna að nemendur óska eftir að komið sé fram
við þá af virðingu (Alma Oddgeirsdóttir o.fl., 1998; Costenbader og
Markson, 1998; Filter og Horner, 2009). Upplifun nemenda á sérkennslu og
á viðbrögðum kennara við erfiðri hegðun hefur verið rannsökuð eins og
brottvísun úr tíma og jafnvel úr skóla. Rannsókn á viðhorfum nemenda í
sérskóla til úrræða grunnskólakennara vegna hegðunarerfiðleika sýndi að
þau einkenndust af gremju og vonbrigðum. Þeim þótti leiðinlegt í almenna
grunnskólanum og fannst að þeir fengju ekki næga aðstoð frá kennurum við
námsefnið (Alma Oddgeirsdóttir o.fl., 1998). Brottvísun úr tíma eða skóla,
vekur oftast reiði eða þá létti við að losna úr erfiðum kringumstæðum og
nemendur upplifa það tilgangslaust (Costenbader og Markson, 1998).
Niðurstöður úr rannsóknum gefa til kynna að nemendur óska eftir
hvetjandi, leiðbeinandi aðferðum frekar en refsingum til að öðlast sjálfstraust í námi (Certo, Cauley og Chafin, 2003; Filter og Horner, 2009). Fleiri
rannsóknir hafa leitt til svipaðra niðurstaðna og má m.a. nefna að árið 1999
fór fram eigindleg rannsókn um viðhorf nemenda til skólastarfsins (Habel,
Bloom, Ray og Bacon, 1999). Þátttakendur voru 17 nemendur í grunnskóla,
13 drengir og fjórar stúlkur, sem voru í sérkennslu annaðhvort vegna
hegðunar- og/eða námserfiðleika. Tekin voru viðtöl við nemendur ýmist
einstaklingslega eða í hópum. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að nemendur
óskuðu eftir leiðsögn í námi og vildu hafa áhrif á hvað þeir lærðu. Þeir vildu
líka að þeim væri sýnd virðing í samskiptum.
Bambara, Nonnemacher og Kern (2009) framkvæmdu tilviksrannsókn
með opnum viðtölum í Bandaríkjunum sem ætlað var að bera kennsl á
hvaða atriði styðja við notkun virknimats og einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana í skólum. Þátttakendur voru fulltrúar allra fagaðila sem koma að
framkvæmd virknimats og einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana sem skipt
hefur verið í fimm hópa: Utanaðkomandi ráðgjafar, ráðgjafar innan skólans,
skólastjórnendur, kennarar og foreldrar. Þátttakendur rannsóknarinnar
komu víða að, úr mismunandi skólum og hverfum úr sjö fylkjum
Bandaríkjanna. Rannsóknarspurningin var tvíþætt: Hvað líta meðlimir
lausnateyma á sem hömlur fyrir notkun virknimats og stuðningsáætlana?
Hvað sjá sömu aðilar sem hvata og stuðning við notkun einstaklingsmiðaðra
stuðningsáætlana. Í niðurstöðukafla greinarinnar eru talin upp fimm

26

meginþemu sem hafa áhrif á hvernig gengur að nota virknimat og
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir: Skólamenning, stuðningur skólastjórnenda, tímastjórnun, menntun á sviði PBS, þátttaka og virkni fjölskyldu.
Þættirnir fléttast að einhverju leyti saman. Niðurstöður leiddu í ljós að til að
auka líkur á betri árangri þessarra einstaklingsmiðuðu vinnubragða innan
skóla þarf að uppfylla eftirtalin þrjú atriði: Tryggja teyminu tíma fyrir sína
vinnu, kennslu og stöðuga þjálfun allra sem koma að framkvæmd virknimats
og stuðningsáætlana og auka þátttöku foreldra nemendanna.
Tvö íslensk eigindleg meistaraverkefni greina frá viðhorfum fyrrverandi
nemenda til sérskóla. Annars vegar voru tekin eigindleg viðtöl við fjóra
einstaklinga, tvær stúlkur og tvo drengi sem höfðu verið í Einholtsskóla,
sérskóla fyrir unglinga (Guðlaug Teitsdóttir, 1999) og hins vegar var það
eigindleg rannsókn á 18 fyrrverandi nemendum sérdeilda (Sigríður
Einarsdóttir, 2002). Af niðurstöðum þessara rannsókna má greina að þeim
bar saman um það að nemendum fannst þeir ekki fá næga aðstoð frá
kennurum í almennum bekkjum. Nemendur upplifðu óöryggi, afskiptaleysi
og jafnvel höfnun frá skólafélögum. Þeir voru líka sammála um að þeir réðu
betur við námið eftir að þeir komust í sérskólana enda hefur námsefnið
trúlega verið lagað að þeirra getu.
Ágústa Elín Ingþórsdóttir skrifaði MA verkefni (2005) sem byggðist á
eigindlegri rannsókn. Þátttakendur voru alls 21 og þar af 12 unglingar með
athyglisbrest með eða án ofvirkni sem lýstu neikvæðum minningum um
skólagöngu sína þar sem þeir fundu fyrir höfnun og skilningsleysi. Niðurstöðurnar benda einnig til að þættir sem geta hjálpað nemanda til að breyta
hegðun sinni til batnaðar hjálpi viðkomandi bæði til að læra og komi í veg
fyrir að hann þjáist af afleiðingum slæmrar hegðunar.
Erla Skaftadóttir (2010) gerði eigindlega rannsókn til að fá innsýn ungra
manna af skólagöngu sinni sem höfðu slæma reynslu af henni. Þátttakendurnir voru menn á aldrinum 18–29 ára sem rákust illa í skólakerfinu
sumir vegna hegðunarerfiðleika og aðrir vegna námsörðugleika.
Niðurstöðurnar sýndu að þeir óskuðu eftir viðurkenningu og skilningi af
skólans hálfu en fengu ekki. Þeir upplifðu sig útskúfaða og urðu fyrir
vonbrigðum þegar þeim tókst ekki að ná tilsettum markmiðum ýmist af því
að þeim fannst þeir ekki fá nægilegan stuðning við námið eða að of lítill
skilningur var á hegðunarerfiðleikum þeirra. Margir óskuðu eftir auknu
verknámi og allir eftir hvatningu og jákvæðu viðmóti frá kennurum. En þrátt
fyrir neikvætt viðhorf til grunnskólans höfðu þeir áfram löngun til að læra.
Anna Björk Sverrisdóttir gerði (2010) lífsögurannsókn með fjórum
þátttakendum á aldrinum 17 til 20 ára, tveimur stúlkum og tveimur
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drengjum. Ungmennin voru látin segja frá upplifun af skólagöngu sinni.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendur upplifðu neikvætt
viðmót frá kennurum sem hafði áhrif á líðan þeirra. Námið var að þeirra
mati ekki nægilega merkingarbært og of mikil áhersla var á bóklegt nám.
Lítið var gert til að aðlaga umhverfið að þörfum nemenda. Lausnir skólans
voru að senda þá úr almennum bekkjum í sérkennslu eða að þeir voru
sendir í úrræði utan skólans. Þrátt fyrir þetta var bara einn þátttakandi sem
hafði neikvætt viðhorf til skólagöngu sinnar.

2.7 Markmið og rannsóknarspurningar
Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur af því að nota einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun byggða á virknimati til að bæta hegðun og námsárangur
nemenda með fjölbreytt frávik í hegðun eða þroska (Anna-Lind Pétursdóttir,
í prentun; De Pry og Sugai, 2002; Hawken o.fl., 2007; Lewis og Newcomer,
2005; Mayer, 1995). Það er aðkallandi að auka rannsóknir á þessu sviði þar
sem hegðunarerfiðleikar valda áhyggjum hjá starfsfólki í grunnskólum
(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og viðhorf nemenda til
úrræða sem notuð eru innan grunnskólans hafa lítið verið rannsökuð.
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna sýn nemenda, kennara, foreldra
og skólastjórnenda á virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun
vegna langvarandi hegðunarerfiðleika.
Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:
1. Hvernig upplifa nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika
virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun hvað snertir líðan,
hegðun og námsástundun?
2. Hvað finnst nemendum með langvarandi hegðunarerfiðleika um fyrri
aðferðir kennara?
3. Hvernig upplifa foreldrar virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika?
4. Hvaða viðhorf hafa kennarar og skólastjórnendur til virknimats og
einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar fyrir nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika?
5. Hvað hvetur til eða hamlar framkvæmd virknimats og einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar að mati skólafólks?
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3

Aðferð

Í þessum kafla verður greint frá aðferðinni sem notuð var í rannsókninni og
fjallað um framkvæmdina, svo sem gagnaöflun og úrvinnslu. Einnig verður
sagt frá vali á þátttakendum og þeim lýst. Þá verður farið í þau siðferðilegu
álitamál sem almennt snúa að rannsóknum sem þessari auk þeim sem
rannsakandinn stóð persónulega frammi fyrir í ferlinu.

3.1 Eigindlegar aðferðir
Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þær henta
vel til að afla þekkingar um viðhorf fólks til ákveðinna fyrirbæra þegar
þátttakendur tilheyra fámennum hópi (Yin, 2003). Einnig þegar rannsaka á
reynslu fólks af óhlutbundnum atriðum eins og t.d. meðferð og samskiptum
(Helga Jónsdóttir, 2003).
Einkenni eigindlegra rannsókna eru að gagna er oftast aflað með öðrum
hætti en tölulegum, t.d. þátttökuathugunum sem er ein tegund
vettvangsathugana og viðtölum. Vettvangsathuganir eru gjarnan framkvæmdar til upplýsingaöflunar um viðfangsefni í sínu umhverfi. Þannig
getur rannsakandi reynt að skilja aðstæður viðkomandi án þess að hafa
áhrif á þær (Bogdan og Biklen, 2003). Upplýsingar fengnar með vettvangsathugunum getur rannsakandi nýtt sér í viðtölum með því að spyrja út í það
sem hann sá og auka þannig líkur á að skilningur hans hafi verið réttur á
vettvangi (Danby, Ewing og Thorpe, 2011). Viðtölin sem þykja henta hvað
best til gagnasöfnunar í eigindlegum aðferðum geta verið opin (e.
unstructured) eða hálfopin (e. semi-structured) (Helga Jónsdóttir, 2003). Í
opnum viðtölum er allt opið til umræðu meðan hálfopin viðtöl fylgja
ákveðnum ramma sem þó er það sveigjanlegur að unnt er að varpa fram
nýjum spurningum til að kafa dýpra ofan í tiltekið efni (Kvale, 1996).
Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga viðhorf nemenda,
foreldra, kennara og skólastjórnenda til virknimats og einstaklingsmiðaðrar
stuðningsáætlunar fyrir nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika. Til
að ná þessum markmiðum var ákveðið að nota einkum hálfopin viðtöl og
vettvangsathugun. Við greiningu og úrvinnslu gagnanna var aðallega stuðst
við aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Þá voru
gögnin skoðuð og þau með markvissum hætti flokkuð eftir efni í þemu og
undirþemu sem fram komu í viðtölunum (Yin, 2003).
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3.2 Þátttakendur
Þátttakendur voru alls 23, sjá töflu 1. Meðal þeirra voru fjórir 7 til 8 ára
drengir sem voru nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika úr tveimur
grunnskólum í rótgrónum hverfum á höfuðborgarsvæðinu þar sem notaður
er heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (PBS, SMT). Þeir voru valdir
með aðstoð frá skólastjórnendum þátttökuskólanna úr hópi nemenda með
hegðunarerfiðleika í að minnsta kosti ár og voru ekki komnir í skipulegt
inngrip. Þessir nemendur voru líka þátttakendur í rannsókn sem Guðrún
Björg Ragnarsdóttir framkvæmdi veturinn 2010–2011. Þar var viðfangsefnið
að framkvæma virknimat og beita einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum byggðum á niðurstöðum úr virknimati og skoða áhrif þeirra á
truflandi hegðun og námsástundun. Nemendurnir voru valdir til þátttöku í
báðar rannsóknirnar að beiðni kennara vegna langvarandi hegðunarerfiðleika og leitað var eftir upplýstu samþykki fyrir formlegri þátttöku hjá
foreldrum þeirra og kennurum.
Í rannsókn Guðrúnar Bjargar var framkvæmt inngrip með einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum. Í minni rannsókn voru tekin viðtöl við þessa
sömu þátttakendur fyrir og eftir inngripið. Einnig tók ég viðtöl við mæður
þessara fjögurra drengja og þrjá umsjónarkennara þeirra og einn sérkennara. Skólastjórnendur fengu samþykki foreldra nemendanna fyrir
þátttöku þeirra í báðum rannsóknunum. Að því fengnu leituðu rannsakendur eftir samþykki kennara, foreldra og nemenda, sjá fylgiskjöl 1–6.
Til að fá fram viðhorf þeirra sem áður hafa tekið þátt í einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun voru valdir tveir 15 og 16 ára nemendur sem
fengu að kynnast virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fjórum
árum áður og gátu horft á ferlið til baka. Þeir voru valdir eftir ábendingum
frá kennurum og skólastjórnendum sem unnið hafa með einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun. Hér var um svokallað hentugleika úrtak að ræða þar sem
rannsakandi var umsjónarkennari þeirra þegar þeir kynntust inngripinu.
Einnig voru tekin viðtöl við mæður 15 og 16 ára nemendanna. Þessu til
viðbótar var upplýsingum safnað frá einum þroskaþjálfa, þremur kennurum
og þremur skólastjórnendum sem voru valdir til þátttöku af því að þeir hafa
reynslu af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun.
Allir sem tóku þátt í viðtölunum samþykktu þátttöku skriflega. Þeim var
gerð grein fyrir að þeir gætu hætt þátttöku í miðjum klíðum og tekið fram
að öllum gögnum yrði eytt að lokinni vinnslu. Öllum nöfnum hefur verið
breytt til að gæta trúnaðar. Til hagræðingar bera mæðurnar nöfn með sama
upphafsstaf og synir þeirra.
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Tafla 1. Þátttakendur rannsóknarinnar
Nafn

Aldur

Staða

Andri

7 ára

Nemandi, fékk inngrip í vetur, beið greiningar

Birgir

8 ára

Nemandi, ADHD, þroski fyrir neðan meðallag

Davíð

8 ára

Nemandi, ADHD, ódæmigerð einhverfa, þroskamynstur óyrtra
námserfiðleika

Einar

8 ára

Nemandi, ADHD, mótstöðuþrjóskuröskun, kvíðaröskun,
einkenni um áráttuþráhyggju, afburðagreindur, Tourette
heilkenni og einkenni á einhverfurófi

Agnes

>40 ára

Móðir Andra

Bára

>30 ára

Móðir Birgis

Dagmar

40 ára

Móðir Davíðs

Ellen

40 ára

Móðir Einars

Tinna

50 ára

Kennari Andra (15 ára kennslureynsla)

Ragna

>40 ára

Kennari Birgis og Davíðs (16 ára kennslureynsla)

Marta

>50 ára

Kennari Einars (26 ára kennslureynsla)

Freyja

35 ára

Sérkennari Andra, Birgis og Davíðs (10 ára kennslureynsla)

Kjartan

16 ára

Nemandi, kynntist kerfinu 11–12 ára, ADHD

Þór

15 ára

Nemandi, kynntist kerfinu 11–12 ára

Karólína

<35 ára

Móðir Kjartans

Þrúður

>45 ára

Móðir Þórs

Oddfríður

>40 ára

Þroskaþjálfi, framkvæmir virknimat og stuðningsáætlanir fyrir
kennara

Hrefna

>50 ára

Kennari, framkvæmir virknimat og stuðningsáætlanir fyrir sig og
fleiri

Linda

40 ára

Sérkennari, framkvæmir virknimat og stuðningsáætlanir fyrir
kennara

Nína

<50 ára

Umsjónarkennari, framkvæmir hluta af virknimati og
stuðningsáætlanir fyrir sína nemendur

Pétur

<60 ára

Skólastjóri í skóla með heildstæðan stuðning við jákvæða
hegðun

Gréta

>50 ára

Aðstoðarskólastjóri í skóla með heildstæðan stuðning við
jákvæða hegðun

Snædís

50 ára

Deildarstjóri í skóla með heildstæðan stuðning við jákvæða
hegðun

(Skýringar: > stendur fyrir rúmlega og < stendur fyrir tæplega)
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3.2.1 Yngri nemendur
Andri, Birgir, Davíð og Einar voru sjö til átta ára þátttakendur sem fengu að
kynnast einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun veturinn 2010–2011. Hér eftir
verður talað um þennan hóp sem yngri nemendur. Allir voru í almennum
bekk en fengu auk þess stuðning inn í bekkinn. Stuðningsfulltrúi fylgdi
bekknum hans Andra til aðstoðar í flestum kennslustundum en sérkennari
var í mörgum bóklegum kennslustundum hjá þeim Birgi, Davíð og Einari.
Þegar hegðun Andra varð óviðráðanleg var honum vísað til skólastjórnenda
en í skóla Birgis, Davíðs og Einars var til staðar lítið herbergi þar sem áreiti
var haldið í lágmarki. Ef hegðun þeirra varð óviðráðanleg var farið með þá
þangað og síðan hringt í skólastjórnanda sem kom til aðstoðar. Þeim var
gefinn tími til að jafna sig í þessu rými og jafnvel látnir ljúka vinnu sinni þar.
Andri
Andri var sjö ára og 10 mánaða gamall þegar rannsóknin hófst. Hann hafði
átt við hegðunarerfiðleika að stríða síðan hann byrjaði hjá dagmóður. Hans
beið greining meðan á rannsókn stóð. Hann var í árgangi með tæplega 50
nemendum sem áttu heimastofu í sama rými með tveimur umsjónarkennurum. Hópnum var skipt í misstóra hópa eftir námsgreinum. Einn
stuðningsfulltrúi fylgdi árganginum og var Andra innanhandar í 20 stundir á
viku. Sérkennarar unnu með einstaka nemendur ýmist inni í kennslurýminu
eða fóru með þá annað.
Helsti vandi Andra að mati umsjónarkennara hans Tinnu, var ofbeldisfull
hegðun gagnvart öðrum nemendum sem kom helst fram í frímínútum og á
opnum svæðum í skólanum. Hann fór oft í leyfisleysi fram á gang og dvaldi
þar löngum stundum þar sem hann sótti í félagsskap unglinga og fullorðinna. Einnig fannst henni áhyggjuefni hversu lítið virkur hann var í
verkefnavinnu.
Andri sýndi miklar framfarir samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn
Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur (2011). Hann jók tíma við vinnu úr því að
vera 37,1% að meðaltali af mældum tíma fyrir inngrip upp í 72% að
meðaltali eftir inngrip auk þess sem truflun minnkaði umtalsvert. Einnig
fækkaði ferðum hans út úr stofunni mikið að sögn umsjónarkennara og
árekstrum við skólafélaga í frímínútum fækkaði þannig að skólastjórnendur
hættu nánast að þurfa að hafa afskipti af honum. Það kom einnig fram í
niðurstöðum Guðrúnar Bjargar að truflandi hegðun minnkaði frá því að vera
að meðaltali rúmlega 33 sinnum á 20 mínútna tímabili fyrir inngrip í að vera
5 til 6 á sama tíma eftir inngrip.
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Birgir
Birgir var átta ára og þriggja mánaða þegar rannsóknin hófst og hefur
samkvæmt móður hans, Báru, átt við hegðunarerfiðleika að stríða alveg
síðan hann var tveggja ára. Hann var í 3. bekk með 23 nemendum í hefðbundnu kennslurými með einn umsjónarkennara, Rögnu, veturinn sem
rannsóknin fór fram. Bekknum var skipt upp í smærri hópa í íslensku,
stærðfræði og samfélagsfræði. Sérkennarinn, Freyja fylgdi bekknum í
bóklegum greinum í sjö kennslustundir og naut Birgir stuðnings hennar
ásamt fleiri nemendum.
Hann hafði verið greindur með ADHD og þroska fyrir neðan meðallag af
sálfræðingi þegar hann var í 1. bekk og hafði verið á lyfjum vegna ADHD í
rúmt ár. Hann átti erfitt með að einbeita sér, hafði lítið úthald og sýndi
hvatvísa hegðun.
Samkvæmt umsjónarkennara hans, Rögnu gekk honum illa að einbeita
sér, hafði mikla hreyfiþörf, hélst því illa í sætinu sínu og náði ekki fyrirmælum sem gefin voru yfir bekkinn og truflaði meðan hann beið eftir hjálp.
Hann þurfti mikla hvatningu til að vinna en stóð frekar sterkt félagslega.
Í rannsókn Guðrúnar Bjargar (2011) mældist Birgir við vinnu að meðaltali
í 58,7% af mældum tíma en jók hann eftir inngrip í 89% að meðaltali. Hlé var
gert á inngripi og við það lækkaði meðaltal námsástundunar þannig að nýtt
inngrip var sett inn og þá jók hann aftur tíma við vinnu. Það kom einnig fram
í niðurstöðum Guðrúnar Bjargar að truflandi hegðun minnkaði við inngripið.
Davíð
Davíð var átta ára og níu mánaða þegar rannsóknin hófst og hefur átt við
hegðunarerfiðleika að stríða síðan hann var tveggja ára. Davíð var í 3. bekk
með 23 nemendum í hefðbundnu kennslurými með einn umsjónarkennara,
Rögnu. Hann og Birgir voru bekkjarfélagar. Davíð naut stuðnings frá
sérkennara í bóklegum greinum í 7 kennslustundir á viku og að auki í 14
tíma í hóptímum þegar árganginum var skipt í smærri hópa í íslensku,
stærðfræði og samfélagsfræði.
Hann var með greiningu um ADHD og mótstöðuþrjóskuröskun. Meðan á
rannsókn stóð fór hann í endurmat. Niðurstaða endurmatsins var sú að
hann var að auki greindur með ódæmigerða einhverfu og metinn með
þroskamynstur óyrtra námserfiðleika. Hann hafði verið á lyfjum í tvö ár
þegar rannsókn byrjaði.
Að mati umsjónarkennara, Rögnu og móður hans, Dagmar lá hans vandi í
því að hann lenti í árekstrum við skólafélaga og átti erfitt með að setja sig í
spor annarra. Hann átti í erfiðleikum með að halda utan um dótið sitt, lenti í
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útistöðum við skólafélaga vegna hvatvísi og sýndi mótþróa við fyrirmælum
kennara sem leiddi til truflandi hegðunar í kennslustundum. Hann var
óvirkur í sumum kennslustundum. Hann átti það til að ögra bekkjarfélögum
og stríða en náði þó að tilheyra hópnum vegna fótboltahæfileika sinna.
Í rannsókn Guðrúnar Bjargar (2011) mældist Davíð við vinnu að meðaltali
í 60% af mældum tíma en jók hann eftir inngrip í 94% að meðaltali. Meðaltal
námsástundunar eftir að inngripi lauk lækkaði um 5,7% eða niður í 88,3%.
Eftir inngripið sýndi Davíð miklar framfarir í námsástundun eða um 56,8%.
Það kom einnig fram í niðurstöðum Guðrúnar Bjargar að truflandi hegðun
minnkaði frá því að vera að meðaltali rúmlega 17 sinnum á 20 mínútna
tímabili fyrir inngrip í að vera 2,6 að meðaltali eftir inngrip.
Einar
Einar var átta ára og sex mánaða gamall þegar fyrra viðtalið var tekið við
hann. Hann hefur að sögn móður átt við hegðunarerfiðleika að stríða nánast
frá fæðingu. Hann var í 3. bekk með 25 nemendum í hefðbundnu
kennslurými með einn umsjónarkennara, Maríu. Sérkennari var 5 kennslustundir á viku í bekknum og að auki til stuðnings í 14 tíma í hóptímum þegar
árganginum var skipt í smærri hópa í íslensku, stærðfræði og
samfélagsfræði.
Hann var greindur með ADHD, mótstöðuþrjóskuröskun, almenna kvíðaröskun og einkenni um áráttuþráhyggju. Á meðan rannsókn stóð yfir kom fram
viðbótargreining um Tourette heilkenni og einkenni á einhverfurófi. Hann var
áður greindur afburðagreindur. Hann hefur verið á lyfjum í nokkur ár og oft
verið gerðar breytingar á lyfjagjöf, m.a. á meðan rannsókn stóð yfir.
Að sögn umsjónarkennara, Maríu var vandi Einars truflandi hegðun í
kennslustundum og var hann farinn að einangrast félagslega. Einnig að hann
sýndi áráttukennda hegðun, nagaði og kroppaði í hluti og gaf frá sér hljóð
sem hann virtist ekki vera meðvitaður um. Hann sýndi mótþróa gagnvart
flestum kennurum og gekk illa að vinna með bekkjarfélögum en hann vildi
stýra öllum samskiptum við þá og sýndi lítið innsæi. Til að eignast vini lagði
hann sig fram á þann átt að t.d. bjóðast til að bera töskur og opna hurðir.
Mikil dreifing var í námsástundun Einars fyrir inngrip eða frá 22,8% upp í
97,5%, meðaltal frá þeim tíma var 67,9% (Guðrún Björg Ragnarsdóttir,
2011). Eftir að inngrip hófst hækkaði námsástundun um 35,6% en hlé var
gert á inngripi og mælingum vegna lyfjabreytingar í 6 vikur. Eftir hlé tók
fyrst við inngrip frá Guðrúnu Björgu en svo tók við inngrip frá
utanaðkomandi sérfræðingi. Það inngrip hætti áður en skóla lauk. Meðaltal
truflandi hegðunar breyttist lítið hjá Einari þrátt fyrir inngrip.
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3.2.2 Foreldrar yngri nemenda
Tekin voru viðtöl við mæður nemendanna fjögurra sem fengu einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun veturinn 2010–2011 til að heyra viðhorf þeirra til
inngripsins og auka áreiðanleika rannsóknarinnar. Til að auðvelda úrvinnslu
og lestur fengu mæðurnar nafn með sama upphafsstaf og synir þeirra.
 Agnes móðir Andra var rúmlega fertug einstæð fjögurra barna móðir.
 Bára móðir Birgis var rúmlega þrítug og stóð í skilnaði þegar
rannsóknin fór fram. Hún á einnig yngri son.
 Dagmar móðir Davíðs var um fertugt þegar rannsóknin fór fram. Hún
er leikskólakennari og býr með eiginmanni sínum sem er
iðnaðarmaður. Saman eiga þau þrjú börn og er Davíð í miðjunni.
 Ellen móðir Einars um þrítugt, einstæð tveggja barna móðir í iðnnámi
þegar rannsóknin fór fram. Hún á eitt yngra barn.

3.2.3 Kennarar yngri nemenda
Kennarar nemendanna fjögurra voru valdir til þátttöku í rannsókninni til
þess að unnt væri að fá viðhorf þeirra til einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar til samanburðar við upplifun nemendanna og foreldra þeirra. Þeir
hafa mislanga reynslu sem kennarar en enginn hafði framkvæmt
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun áður.
 Tinna var annar af tveimur umsjónarkennurum Andra. Hún var
fimmtug og hafði kennt í 15 ár þegar viðtalið fór fram. Hún hefur í
þessi ár alltaf verið með nemendur með hegðunarerfiðleika í
bekknum og sagðist hafa gengið best að vinna með þá með góðri og
jákvæðri samvinnu við heimilin.
 Ragna umsjónarkennari Birgis og Davíðs var rúmlega fertug og hafði
kennt í 16 ár þegar viðtalið fór fram.
 Marta umsjónarkennari Einars var rúmlega fimmtug og hafði kennt í
24 ár þegar viðtalið fór fram. Hún hefur á kennsluferlinum alltaf öðru
hverju verið með nemendur með hegðunarerfiðleika.
 Freyja sérkennari Birgis, Davíðs og Einars var 35 ára og hafði kennt í
10 ár þegar viðtalið fór fram. Hún hafði reynslu af vinnu með
hegðunarerfiðleika hjá nemendum í tæp tvö ár en þann tíma starfaði
hún að hluta til sem umsjónarkennari Einars og að hluta til kenndi
hún Birgi, Davíð og Einari samfélagsfræði.
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3.2.4 Eldri nemendur
Tveir þátttakendur rannsóknarinnar voru 15 og 16 ára drengir sem fengu að
kynnast einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fjórum árum áður en viðtölin
við þá voru tekin og gátu því horft á ferlið til baka. Hér eftir verður talað um
þá sem eldri nemendur.
Kjartan
Kjartan var 16 ára þegar viðtalið var tekið við hann. Hann var greindur með
ADHD þegar hann var í 3. bekk eða átta ára. Þegar kom á miðstigið var hann
oftast rólegur að mati umsjónarkennara hans. Hann átti stundum erfitt með
skap sitt og missti inn á milli alveg stjórn á sér. Hann sýndi oft mikinn
mótþróa gagnvart verkefnum, starfsfólki og skólafélögum auk þess sem
hann náði ekki að nýta tíma sinn til vinnu í skólanum. Oft var verið að breyta
lyfjagjöfinni og sjálfur vildi hann hætta á lyfjum. Þegar hann var 12 ára var
ákveðið í samráði við geðlækninn að prófa það samhliða því að hann tæki
þátt í atferlismótandi meðferð. Umsjónarkennarinn gerði virknimat, setti
upp einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun með hvatningarkerfi og gerði
persónulegan samning við hann. Verðlaunin fyrir hann var að fá að hætta á
lyfjum. Umbunin var því í hans tilfelli tekin út fyrirfram.
Inngripið tók um fjóra mánuði og á þeim tíma tók hann miklum framförum í skólanum og heima, bæði náms- og hegðunarlega. Árangurinn
mældist í að hann náði tilætluðum árangri í hvatningarkerfinu nær alltaf og
að sögn umsjónarkennara stóðst hann námsáætlun sína, náði að skila
heimanáminu og vann án þess að trufla í tímum eftir inngrip.
Þór
Þór var 15 ára þegar viðtalið fór fram á vorönn 2010. Hann var hress og
skemmtilegur 11 ára drengur þegar virknimatið og einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlunin var framkvæmd. Hann hafði sýnt erfiða hegðun frá byrjun
grunnskólans án þess að vera greindur með frávik. Þessi erfiða hegðun lýsti sér
einkum í neikvæðu viðhorfi gagnvart skólanum sem hann sýndi með ríkulegum
og óviðeigandi orðaforða sem truflaði vinnuna í bekknum. Hann lenti oft í
ágreiningi við samnemendur, starfsmenn skólans, foreldra og yngri bróður.
Einnig gekk honum illa að vinna að náminu bæði í skólanum og heima. Að sögn
kennara var búið að reyna margt til að bæta hegðun Þórs, svo sem vísun úr
tíma, setja skýrar reglur og hrósa en án árangurs.
Inngripið tók hálft skólaár og á þeim tíma fóru truflanir Þórs úr átta að
meðaltali í innan við eitt að meðaltali í kennslustund. Námsástundun hans
jókst einnig frá því að vera rúmlega eitt klárað verkefni að meðaltali í
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áætlun á viku fyrir inngripið í rúmlega níu unnin verkefni að meðaltali eftir
að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun tók gildi.

3.2.5 Foreldrar eldri nemenda
Mæður Þórs og Kjartans voru valdar sem þátttakendur í rannsóknina til að
fá viðhorf foreldra eldri nemendanna sem fengu að kynnast einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir fjórum árum. Þær gátu sagt til um hugsanleg
áhrif sem inngripið hafði, af því þær gátu litið nokkur ár til baka.
 Karólína móðir Kjartans var tæplega 35 ára þegar viðtalið fór fram.
Hún er einstæð móðir, hönnuður og nemi.
 Þrúður móðir Þórs var rúmlega 45 ára kennari og á þrjú börn, dóttur
eldri en Þór og yngri son. Hún býr með föður barnanna sem er
verkfræðingur.

3.2.6 Kennarar og þroskaþjálfi með reynslu af virknimati
Fjórir af þátttakendunum í þessum hópi eru konur sem höfðu kynnst
virknimati, einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun með hvatningarkerfi. Þær
voru valdar sem þátttakendur til að heyra viðhorf þeirra til þessa og athuga
hvað þær telja að stuðli að vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir og hvað hugsanlega hindri framkvæmd þeirra. Reynt var
að hafa bakgrunn þeirra sem ólíkastan til að fá viðhorf fólks með reynslu af
vinnu með stuðningsáætlanir.
 Oddfríður var rúmlega 45 ára þroskaþjálfi þegar viðtalið við hana var
tekið. Hún starfaði við grunnskóla með PBS kerfi. Hennar hlutverk
hafði verið að framkvæma virknimat og útbúa einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir í samvinnu við kennara, styðja þá og hvetja til að
framkvæma áætlanirnar í rúm tvö ár. Einnig lagði hún mat á stöðu
nemenda bæði með tilliti til náms- og félagslegrar aðlögunar, lagði
línurnar fyrir þau og þróaði námskeið í félagsfærni.
 Hrefna var rúmlega fimmtug þegar viðtalið fór fram. Hún hefur verið
kennari í 11 ár og þar af í rúmlega 7 ár með nemendur með
hegðunarerfiðleika og sérþarfir. Hennar hlutverk var m.a. að
framkvæma virknimat fyrir og með samkennurum sínum auk þess
sem hún framkvæmdi mat og gerði áætlanir fyrir aðra skóla.
 Linda var 40 ára og starfaði sem sérkennari við skóla með SMT kerfi
með átta ára kennslureynslu og framkvæmdi virknimat og vann
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir í samvinnu við kennarana sem
framkvæma þær. Hún hafði rúmlega fjögurra ára reynslu af að vinna
með nemendur með hegðunarerfiðleika.
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 Nína var tæplega 50 ára umsjónarkennari þegar viðtalið fór fram með yfir
20 ára kennslureynslu og reynslu af nemendum með hegðunarerfiðleika
síðustu 10 árin. Hún hefur gert einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir fyrir
sína nemendur með því að nota aðferðir úr þessari hugmyndafræði,
kennir viðeigandi hegðun og veitir jákvæðri hegðun athygli.

3.2.7 Skólastjórnendur
Þrír þátttakendur voru valdir til að taka þátt í rannsókninni til að fá viðhorf
skólastjórnenda af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir fyrir nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika. Það voru:
 Pétur var tæplega sextugur, skólastjóri í skóla með heildstæðan
stuðning fyrir jákvæða hegðun í meira en fimm ár. Hann hefur starfað
við skólann í meira en 15 ár.
 Gréta var rúmlega fimmtug aðstoðarskólastjóri í skóla með
heildstæðan stuðning fyrir jákvæða hegðun og með reynslu úr
skólastarfi í yfir 20 ár.
 Snædís var fimmtug og deildarstjóri á miðstigi í skóla með heildstæðan
stuðning fyrir jákvæða hegðun. Hún hafði notað hvatningarkerfi bæði
almennt fyrir alla nemendur og einstaklingsmiðuð í vinnu með nemendur
bæði sem kennari í Bretlandi og grunnskólum á Íslandi.

3.3 Framkvæmd
Að fengnu samþykki allra þátttakenda var gagna aflað með hálfopnum
viðtölum en þetta var einnig vettvangsathugun. Rannsakandi var með
Guðrúnu Björgu Ragnarsdóttur í hluta mælinga á truflandi hegðun og
námsástundun með beinu áhorfi í hennar rannsókn. Þessi vettvangsathugun
hafði áhrif á viðtölin því unnt var að spyrja nemendurna og kennara þeirra
út í hluti og atburði af vettvangi. Tekin voru tvö viðtöl við yngri nemendur,
bæði fyrir og eftir inngrip. Þeir voru afslappaðri gagnvart rannsakanda í
seinna viðtalinu, af því þeir þekktu hann og umræðuefnið betur, þ.e.
stuðningsáætlunina og hvatningarkerfið.
Viðtölin voru misopin eftir því við hvaða hóp var verið að tala. Hægt er
að líta svo á að yfirhóparnir hafi verið þrír eftir því hvernig þeir tengjast
virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun, sjá mynd 2:
 Yngri nemendur sem fengu inngrip núna, foreldrar þeirra og kennarar
 Eldri nemendur sem fengu inngrip fyrir fjórum árum og foreldrar þeirra
 Skólafólk, þ.e. skólastjórnendur, kennarar og þroskaþjálfi með reynslu
af vinnu með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir
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Mynd 2. Hinir þrír hópar þátttakenda sem tengjast virknimati og
einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun á mismunandi hátt.

Tekin voru hálfopin viðtöl við nemendur 7 til 8 ára. Reynt var að spyrja á
sem hlutlausastan hátt eftir fyrirfram ákveðnum spurningaramma.
Ramminn ákvarðaðist af reynslu rannsakanda af vinnu með virknimat og
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og lestri fræðirita um aðferðina.
Þættirnir voru eftirfarandi:
 Viðhorf nemandans til skólans
o

námsins, verkefnanna

o

kennarans

o

upplifun hans á fyrri inngripum kennara

o

samnemenda

 Sjálfsmynd hans
o

líðan nemanda

o

staða í vinahópi

 Vinnusemi
o

nýting tímans

o

hversu vel verkefni eru unnin

 Færni nemanda til að stjórna eigin hegðun og trú hans á eigin getu.
39

Í viðtölum við foreldra yngri nemendanna og kennarana sem tóku þátt í
inngripinu var í upphafi lauslega gerð grein fyrir hvernig inngripið hafði
gengið og spurt út í það. Meðal annars hvernig þeim fannst það hafa áhrif á
nemendurna hvað líðan, hegðun og námsástundun varðaði bæði heima og í
skólanum. Kennararnir voru einnig spurðir hvernig þeim fannst að taka þátt
í inngripinu. Þessi viðtöl fóru öll fram í skólum drengjanna nema í tilfelli
Agnesar móður Andra. Viðtalið við hana fór fram í gegnum tölvu með
aðstoð forritsins „Skype“ en þá eru tölvur notaðar til samskipta. Hringt er
milli tölva og með tækni vefmyndavéla má sjá viðmælenda um leið og talað
er. Þannig má komast næst því að taka viðtalið augliti til auglits.
Viðtölin við eldri nemendurna tvo og mæður þeirra voru opnari en þau
viðtöl sem áður er getið. Í viðtölunum voru þau beðin um að rifja upp
inngripið sem var framkvæmt fjórum árum áður og segja til um hvort þau
teldu það hafa skilað drengjunum einhverju hvað varðaði hegðun, samskipti
við félaga og starfsfólk skólans auk framvindu námslega. Viðtölin fóru í
öllum tilfellum fram á heimilum þeirra.
Í viðtölunum við kennara og þroskaþjálfa með reynslu af virknimati og
stuðningsáætlun svo og viðtölum við skólastjórnendur var lögð áhersla á að
skoða hvernig viðmælendur töldu þessi vinnubrögð koma út fyrir nemendur
með hegðunarerfiðleika. Auk þess var spurt út í hvort þau upplifðu sömu
vandamálin og hvatana í tengslum við framkvæmd virknimats og þess að
viðhalda einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun og komið hafa fram í
bandarískum rannsóknum (Bambara o.fl., 2009). Spurningarnar sem lagðar
voru til grundavallar í þeirri rannsókn voru: Hvað líta meðlimir lausnateyma á
sem hömlur fyrir notkun virknimats og stuðningsáætlana? Hvað sjá sömu aðilar
sem hvata og stuðning við notkun einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana?
Viðtölin voru öll hljóðrituð. Fengið var leyfi fyrir upptökunni og þátttakendum gerð grein fyrir því í upphafi viðtals að upptakan yrði eingöngu
notuð í þetta rannsóknarverkefni. Þeim var jafnframt bent á að þeir þyrftu
ekki að svara öllum spurningunum og gætu hætt í miðju kafi.

3.4 Greining og úrvinnsla gagna
Viðtölin voru slegin inn orð fyrir orð alls 103.537 á 328 blaðsíðum. Reynt var að
afrita þau sem fyrst eftir upptöku. Þannig var hægt að bæta inn aðstæðum
viðmælanda og tengja við glósur sem voru skráðar þegar viðtalið var tekið.
Við greiningu og úrvinnslu viðtalanna var aðallega stuðst við aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Þá eru gögnin skoðuð og
með markvissum hætti flokkuð eftir efni í þemu og undirflokka sem fram
koma í viðtölunum (Silverman, 2010). Viðtölin við yngri nemendur voru
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bæði greind út frá fyrirfram gefnum viðtalsramma, sjá kafla 3.3 og því sem
nýtt kom fram í viðtölunum.

Mynd 3. Ferlið sem var notað til að greina gögnin

Við greiningu viðtala við eldri nemendur, foreldra, kennara og skólastjórnendur voru upplýsingar flokkaðar eftir efnisatriðum í þemu. Þetta var
gert jafnóðum og viðtölin voru lesin orð fyrir orð þar sem ekki var spurt út
frá fyrirfram ákveðnum ramma. Þannig voru grunnþemu úr viðtölunum
fundin og svo flokkað í undirflokka á sama hátt og í viðtölum við yngri
nemendur. Forritið Nvivo 2.0 var notað við þessa vinnu.

3.5 Siðferðileg atriði
Sótt var um tilskilin leyfi til persónuverndar, sjá fylgiskjöl 1–6. Þegar viðtölin
voru afrituð voru ýmsir siðferðilegir þættir hafðir í huga til að minnka líkur á því
að hægt væri að rekja aðstæður og atvik til viðmælandans. Uppgefinn aldur var
oft ekki alveg réttur, nöfnum þátttakenda var breytt auk þess sem
staðsetningar og nöfn sem nefnd voru í viðtölunum koma hvergi fram í
niðurstöðunum. Þrátt fyrir þetta getur verið erfitt að halda trúnað því aðstæður
og tilvik eru oft auðrekjanleg í fámenninu (Kvale, 1996; Silverman, 2010).
Rannsakandi ber mikla siðferðilega ábyrgð sem felur m.a. í sér
heiðarleika gagnvart þátttakendum og verkefninu. Niðurstöður og kynning
viðkomandi voru sendar fullorðnum viðmælendum og eldri nemendum, til
að auka líkurnar á réttum skilningi (Kvale, 1996). Einn viðmælandi
rannsóknarinnar óskaði eftir því að beinu tilvitnanirnar yrðu slípaðar til, þ.e.
hikorðum, stami og endurtekningum væri sleppt. Ákveðið var að gera það
hjá öðrum til samræmis en þó án þess að breyta merkingu heldur eingöngu
til að gera textann læsilegri.
Í viðtölum við börn þarf að hafa það hugfast að þau eru ólík fullorðnum
og þess vegna er vandaverk að taka viðtöl við þau (Danby o.fl., 2011).
Hugtakaskilningur þeirra er oft takmarkaður og þá þarf að umorða
spurningar (Punch, 2002). Við það er hugsanlegt að viðhorf þeirra og
skoðanir hafi litast af spurningum og innskotum í viðtölunum þó
rannsakandi hafi reynt að vera hlutlaus. Góður tími var gefinn í upphafi
viðtalanna til að kynnast þeim og auka traust milli rannsakanda og
viðmælanda sem talið er mjög mikilvægt (Punch, 2002).
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Rannsakandi er sannfærður um ágæti virknimats og einstaklingsmiðaðra
stuðningsáætlana og hefur unnið með þessar aðferðir síðan 2006. Það er
því mögulegt að þessi jákvæða sýn og reynsla hans hafi haft áhrif á
spurningar og túlkun svara viðmælendanna þrátt fyrir ásetning um hlutleysi.
Eldri nemendurnir og foreldrar þeirra voru hentugleikaúrtak þar sem
rannsakandi var umsjónarkennari nemendanna þegar þeir tóku þátt í
inngripinu fjórum árum fyrr. Rannsakandi átti því greiðan aðgang að þeim.
Þetta hefur þá kosti að saman gátu aðilar rifjað upp atburðarás og atvik í
kring um inngripið og traust ríkti í viðtölunum. En á sama tíma er mögulegt
að þátttakendur hafi hrósað inngripinu og áhrifum þess meira en ef
óþekktur aðili hefði rannsakað efnið.
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4

Niðurstöður

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því helsta sem kom fram í viðtölunum
við þá 23 viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendum bar
saman um að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun skilar góðum árangri hvað
varðar líðan, hegðun og námsárangur nemenda. Þó var munur á
framsetningu og áherslum hjá þeim enda eru matsforsendur þeirra ólíkar.
Hér verður efninu skipt upp í kafla eftir þátttakendahópum og undirköflum
eftir þemum sem fram komu í viðtölunum hjá hverjum hópi.

4.1

Viðhorf og sýn yngri nemenda

Nokkur munur var á viðtölunum fyrir inngrip og eftir sem sýndi sig fyrst og
fremst í meira öryggi hjá nemendum, þeir þekktu rannsakanda og umræðuefnið betur. Auk þess gat rannsakandi spurt út í hluti sem hann upplifði á
staðnum af því hann var viðstaddur hluta af áhorfsmælingunum bæði fyrir
inngrip og á meðan á því stóð. Í báðum viðtölunum var ákveðinn viðtalsrammi
hafður til viðmiðunar, sjá kafla 3.3. Hér verður reynt að draga svör nemenda
saman og greint frá niðurstöðunum við sömu þáttum með samanburði á því
sem kom fram fyrir og eftir að virknimati og einstaklingsmiðaðri
stuðningsáætlun var beitt.

4.1.1 Námið og verkefnin
Í viðtalinu fyrir inngrip höfðu allir viðmælendurnir skoðun á því hvað þeim
fannst gaman að gera í skólanum. Það voru frímínúturnar og frjáls tími. Eftir
inngrip voru þeir sama sinnis.
Andri, Birgir og Davíð sögðust allir eiga auðveldara með að vinna
verkefnin eftir að hvatningarkerfið byrjaði. Af svari Andra í seinna viðtalinu
mátti heyra að hann gerði sér grein fyrir jákvæðum áhrifum inngripsins á
námið. Andri sagði: „Allt í einu gat ég unnið án þess að trufla hina og það
var bara auðvelt“.
Davíð og Einar voru sammála um að í námsgreinum sem þeim fannst
skemmtilegar væri auðveldara að einbeita sér. Það mátti einnig lesa það út
úr viðtölunum við drengina að þeir vildu fá leiðbeiningu með að vinna
verkefnin og fá viðgjöf í samræmi við frammistöðu.
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Einu sinni var ég ekkert góður í stærðfræði, þannig að nú er
byrjað að hjálpa mér því þú veist eins og ef ég gerði næstum
allt vitlaust var samt gefið mér stjörnu. Svo þegar ég er kominn
núna í 2. bekk þá gera þær bara V ef það er vitlaust, R ef það er
rétt. Þá gengur þetta betur (Andri, eftir inngrip).

4.1.2 Kennarinn og óskaaðferðir við kennslu og agastjórnun
Af orðum nemenda má greina að þeir óska þess að komið sé fram við þá af
virðingu. Allir sögðu frá því á einhvern hátt að þeir vildu að talað væri við þá
á rólegum nótum með „venjulegri rödd“. Einar sagðist vilja að það væri
talað við hann eins og hann væri fullorðinn.
Ég var minna óþekkur því hann var minna strangur. Svo það
gildir með kennarann hvað hann er strangur og hvað hann er
ekki strangur hvort að ég er stilltur eða ekki. Þeir eiga bara ekki
að vera strangir og harðraddaðir og svoleiðis þá verð ég
óþekkur (Einar, fyrir inngrip).
Mér finnst bara best þegar þeir tala venjulega, svona eins og þú
ert að gera núna (Davíð, eftir inngrip).
Einnig óska þeir þess að kennarar séu samkvæmir sjálfum sér og fylgi
hlutunum eftir. Það kom fram í viðtölunum að þeir óska eftir leiðsögn frá
kennurum og starfsfólki skólans þegar þeim mistekst hegðunarlega. Fyrir
inngrip sagði Einar: „Ég vil að þeir [skólaliðarnir] komi og bendi mér á þegar
ég hef gleymt mér, áður en ég verð reiður og lem einhvern, ég vil ekkert
meiða neinn“.
Andra fannst leiðinlegt þegar hann fékk ekki að fara út í frímínúturnar og
fannst það frekar ósanngjarnt. Hann skildi samt að það var af því hann hafði
lent í átökum við skólafélaga en sagðist eiga erfitt með að forðast það því
„ég veit stundum ekki hvað ég á að gera fyrr en of seint“. Í spjallinu um
þetta kom hann með hugmynd um lausn og af svipnum mátti greina að
honum fannst hún sniðug.
Ég bara vildi að kennararnir njósni um mig eða eitthvað. Fá
bara einhvern góðan njósnara til að kíkja hvort að eitthvað sé
að gerast og þá skrifar hann bara á blað og sýnir kennaranum
án þess að ég sjái og allir hinir [...]. Sko hann ætti að vera í
svona bara eins og krakkarnir eru í fötum. Þykjast vera risastór
krakki eða eitthvað og væri svo bara að leika sér með okkur og
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svona án þess að ég fatti að hann sé þarna njósnari. Þá mundi
örugglega minna gerast leiðinlegt (Andri, fyrir inngrip).

4.1.3 Refsandi aðferðir kennara
Einar hafði í báðum viðtölunum sterkar skoðanir á því hversu ósanngjarnar
honum fannst refsandi aðferðir kennara. Hann sagðist hafa verið misskilinn
og hafi því jafnvel brugðist verr við og því ekki viljað láta segjast. Hann gerði
sér líka grein fyrir tilgangi truflandi hegðunar hjá sér.
Það er fúlt að vera skammaður og vera bara hent fram, út úr
stofunni kannski, því ég er að reyna að vera fyndinn þegar ég er
að trufla aðra (Einar, fyrir inngrip).
Einar sagðist skilja að það þyrfti stundum að taka hann fram á gang til að
tala við sig þegar hann væri ekki að vinna, væri að trufla eða færi ekki eftir
fyrirmælum. Hann sagðist bara ekki skilja af hverju það hefði „alltaf“ þurft
að fara með hann og stundum með ofbeldi, langa leið inn í annað herbergi.
Ég vil að kennarar séu góðir við mann. Þeir mega kannski
henda mér fram á gang ef ég bara heyri ekki hvað er sagt við
mig inni og held kannski bara áfram að hafa hávaða eða
eitthvað. [...] En ég varð reiðari og reiðari og brjálaðri á leiðinni
inn í þetta ljóta herbergi þarna. Þá er ég orðinn allt of þrjóskur
til að vilja gegna (tárast og talar lágt). Það þurfti ekki alltaf að
fara svona (Einar, eftir inngrip).

4.1.4 Staða í félagahópi
Það var ekki auðvelt að heyra af svörum drengjanna að þeir gerðu sér grein
fyrir breytingu á eigin stöðu í félagahópnum eftir inngripið. En Andri talaði
samt mikið um jákvæða hluti með skólafélögum í frímínútunum í seinna
viðtalinu en í því fyrra greindi hann fjálglega frá átökum sem hann væri
„alltaf“ að lenda í. En þegar hann var spurður í seinna viðtalinu hvort hann
ætti fleiri vini núna heldur en fyrst um veturinn eða hvort hann hefði fleiri til
að leika sér með úti í frímínútunum smellti hann í góm og svaraði: „Þau hafa
ekkert, þeim hefur ekkert fjölgað sko, þetta eru bara sömu krakkarnir“.
Birgir viðurkenndi í fyrra viðtalinu að hann væri of oft að meiða krakka
þegar verið var að spyrja út í ástæður fyrir skömmum sem hann fengi. Birgir
og Davíð svöruðu því báðir í seinna viðtalinu að þeir væru mest í fótbolta
með vinum sínum í skólanum og að þeir væru mjög sáttir með það. Þeim
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Birgi og Davíð bar einnig saman um að það væri líka mjög gaman að fara með
vinum sínum fyrr út úr tíma til að spila fram á gangi eða fara í fótbolta út á völl.

4.1.5 Færni til að stjórna eigin hegðun
Yngstu þátttakendurnir í rannsókninni gerðu sér grein fyrir framför í því að
stjórna hegðun sinni enda er mikil áhersla lögð á það í einstaklingsmiðuðu
hvatningarkerfi sem er hluti af heildstæðri stuðningsáætlun.
Ég var rosa þægur út af bókinni [...] núna er ég alveg búinn að
fatta hvernig ég á að vera (Andri, eftir inngrip).
Ég get núna. Ég er næstum hættur að standa upp í stofunni og trufla
aðra. Og ég man núna að rétta upp hendi (Davíð, eftir inngrip).
Birgir tengdi umbunina sem hann fékk við hvatningarbókina en nefndi
ekki að bókin eða hvatningarkerfið hvetti hann til að vinna meira eða hann
færi að fyrirmælum. Þegar Birgir var spurður í seinna viðtalinu hvort bókin
eða hvatningarkerfið væri búið að hjálpa honum, sagði hann: „Bókin er bara
þú veist þarna út af því að þá má ég fara eitthvað fyrr út í frímínútur og fara
að spila við einhvern“.

4.1.6 Samantekt
Nemendur 7 til 8 ára voru sammála um að þeir vilja að komið sé fram við þá
af virðingu og óska eftir leiðsögn þegar þeim mistekst. Flestir gátu greint frá
jákvæðum áhrifum inngripsins á námið og gerðu sér grein fyrir framför í því
að stjórna hegðun sinni.

4.2 Sýn foreldra yngri nemenda
Tekin voru viðtöl við mæður 7 til 8 ára nemendanna sem tóku þátt í
rannsókninni, þær Agnesi, Báru, Dagmar og Ellen. Þær áttu það
sameiginlegt að hafa slæma reynslu af skólagöngu sona sinna og voru
þakklátar fyrir að fá að taka þátt bæði sem viðmælendur í rannsókninni og
fyrir að synir þeirra fengu einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun.

4.2.1 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
Agnes, Bára og Dagmar voru sammála um að einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlunin með hvatningarkerfinu bar góðan árangur fyrir syni þeirra.
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Ég fékk fund með Guðrúnu Björgu [rannsakanda] og hún
útskýrði þetta fyrir mér og mér fannst þetta bara alveg frábært
(Agnes, móðir Andra).
Ég hef alveg fulla trú að svona aðferðir eru ekkert nema að
hjálpa þeim. Að trúa og vænta þess góða hjá krökkunum skiptir
máli. Ég er ofsa, rosa ánægð með þetta og hef eins og ég er
vonandi búin að segja oft, fulla trú á þessu. Þetta er svo flott
því þetta skiptir bara svo miklu máli að koma með eitthvað
jákvætt. Það er svo vont fyrir barnið þegar það er að fá mikið af
neikvæðu, eins og þessum hlutum sem eru svo erfiðir. Eins og
fyrir hann þá er námið ofsalega erfitt (Dagmar, móðir Davíðs).
Agnes móðir Andra greindi frá því að henni fannst frábært að vita til þess
að með virknimatinu hefði tekist að finna út hvað hann sóttist mest eftir,
þ.e. athygli og að það hefði verið nýtt til að umbuna honum. Hún var einnig
ánægð með að hætt var að veita honum athygli þegar hann var ekki að gera
æskilega hluti eins og að yfirgefa skólastofuna án leyfis.
Hann er náttúrulega með netta athyglissýki og hann hefur alla
tíð fengið mikla athygli. Það finnst öllu fullorðnu fólki gaman að
tala við hann og svoleiðis. Hann kann vel við alla og hefur alltaf
baðað sig í mikilli athygli. Mér finnst flott að það tókst að virkja
þetta á jákvæðan hátt í hvatningarkerfinu (Agnes móðir Andra).
Þegar Báru voru sýndar niðurstöður úr mælingum á árangri hjá syni
hennar, sagði hún: „Vá ég var búin að heyra aðeins af þessu. Mér finnst
þetta bara alveg æði bara. Ótrúlegt, þetta er hægt“.
Ellen hafði trú á að inngrip eða kerfi sem ætlað er að taka á
hegðunarerfiðleikum gæti verið árangursríkt í mörgum tilfellum en var ósátt
með hvernig gekk með Einar. Henni var mikið niðri fyrir og taldi margar
ástæður liggja fyrir því að illa gekk og þá fyrst og fremst áleit hún að aðilar
sem komu að framkvæmdinni hefðu ekki verið nógu samtaka og sammála
um framvinduna. Einnig að áætlunin hafi ekki verið nógu víðtæk.
Hann fór í þetta prógramm þarna hjá Guðrúnu Björgu í haust
og hérna gekk mjög vel fyrst, þeirra samskipti og svona hjá
þeim en svo náttúrulega bara flosnaði það upp. Það voru
mismunandi aðferðir frá öllum aðilum þannig að það rótaðist
allt upp eftir það. Þetta er bara búið að vera eitt stanslaust rót

47

síðan og þetta endar bara sem eitt los. Það er líka rosalega
gagnlaust að hafa algjört prógramm og algjöra eftirfylgni inni í
tímum og senda svo svona barn bara út í frímínútur og bíða
eftir að hann komi inn. Það fer allt í rugl í frímínútunum og
hann kemur trítilóður inn aftur (Ellen, móðir Einars).
Í umræðunni um hvatningarkerfið kom fram hjá Dagmar móður Davíðs
að hún hefði fulla trú á góðum árangri í vinnu með stuðningsáætlanir og
hvatningarkerfi. Hún nefndi að hún hefði oft notað það á hann heima með
góðum árangri. Henni fannst jákvætt að skólinn tæki upp þessi vinnubrögð
til að hjálpa nemendum til að bæta hegðun eða hvað sem væri þeim erfitt.
Hún nefndi að Davíð hefði þótt gaman að fá að fara í tölvuna og senda SMS
með jákvæðum skilaboðum til hennar þegar vel gekk. Dagmar sagði að hann
hefði talað mikið um hvað var í gangi í sambandi við hvatningarbókina: „Já
og mér finnst bara allt mikið jákvæðara.“

4.2.2 Samskipti við skólann
Mæðurnar áttu það sameiginlegt að hafa þurft að sætta sig við neikvæð skilaboð frá skólanum frá upphafi skólagöngunnar og jafnvel allt frá leikskólanum.
Þetta er bara búið að vera svolítið svona. [...] alltaf svona
eitthvað erfitt hjá honum. Hann hefur alltaf verið voðalega ör
og verið að trufla og átt erfitt með að sitja kyrr og einbeita sér.
Það hef ég fengið að heyra alltaf úr skólanum (Bára, móðir
Birgis).
Agnes ákvað vegna erfiðleika í kringum jólin að láta vorönnina þetta
skólaár skera úr um hvort hann héldi áfram í sama skóla næsta ár eða hvort
hún leitaði annað fyrir hann. Hún var orðin þreytt á tilkynningum um
neikvæða hluti frá skólanum.
Það endaði með því þarna fyrir jól að ég gjörsamlega sprakk upp í
skóla. Ég gaf þessari vorönn „sjens“ meðal annars út af þessu
þarna kerfi sem var í gangi. Skólayfirvöld verða náttúrulega að átta
sig á því að þau geta ekki boðið foreldrum upp á það að það dælist
inn kvartanir af því krakkinn er alveg kolruglaður í skólanum og
maður situr fund eftir fund eftir fund með skólastjórum og
kennurum og sálfræðingum og ég veit ekki hverju og hverju og
svo gerist aldrei neitt (Agnes, móðir Andra).
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Eftir áramótin urðu straumhvörf og Agnes skynjaði að vel var að ganga
vegna þess að kvartanir hættu nánast að berast henni. Hún hafði fulla trú á
að stuðningsáætlunin hjálpaði syni hennar en hún taldi einnig að það hafi
hjálpað til að á sama tíma var aukin viðvera hjá honum í úrræði eftir skólann
á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs.
Ég veit að það gekk alveg glimrandi vel þar, það hefur gert það
allan tímann og ég veit alveg ástæðuna fyrir því. Uppistaðan af
starfsmönnunum eru strákar um tvítugt. Og það er bara það
sem höfðar mjög sterkt til hans og þeir eru náttúrulega alveg
frábærir. Þannig að ég hugsa að það spili inn í jákvæðar
breytingar og náttúrulega líka þetta umbunarkerfi hjá umsjónarkennurunum. En gagnvart sínum bekkjarfélögum eða
skólafélögum þá held ég að hann hafi styrkst félagslega á því að
vera þarna [tómstundaúrræðinu]og ná að sýna í rauninni sína
réttu hlið (Agnes, móðir Andra).

4.2.3 Breyting heima
Dagmar móðir Davíðs fann mun á drengnum heima eftir að inngripið fór í
gang þrátt fyrir að fjölskyldan hafi á sama tíma fengið erfiðar niðurstöður úr
greiningum frá sérfræðingi um drenginn.
Ég sá mikinn mun á honum heima. Hann var rólegri, farinn að
sofa betur, jákvæðari, borða aðeins betur en hann gerði og ekki
svona pirraður og líka að hann var viljugri til þess að fara í
skólann. Hann var bara allt annar. Mér fannst það bara rosa
margt sem ég fann bara svo hvað það var svona léttara yfir
honum (Dagmar, móðir Davíðs).
Agnes móðir Andra sagði hann ekki hafa talað um inngripið heima en
þeirra samskipti hafi orðið jákvæðari. Hún sagðist hafa ákveðið að hætta að
leggja honum lífsreglurnar á hverjum morgni eins og hún hafði verið búin að
gera um langan tíma. „Þegar hann byrjaði í þessu prógrammi þá ákvað ég
bara að draga mig alveg í hlé. Og hætta bara að messa yfir honum.“ Hún
ákvað að láta inngripinu í skólanum það eftir að móta hann. Gefa honum frí
frá „tuði“ heima því hún taldi að það hafi hugsanlega verið farið að vera
mjög þreytandi og e.t.v. stressandi fyrir hann. Hún velti fyrir sér hvort það
hafi ekki haft góð áhrif í för með sér.
Móðir Birgis sagði að hann hefði verið viljugri til að vinna heimavinnuna
eftir að inngripið hófst en merkti ekki breytingu á honum hegðunarlega til
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batnaðar. Frekar að hann hefði verið erfiðari og kvartað undan félögum í
skólanum og taldi sig ekki dómbæra á það vegna óviðráðanlega vandamála
sem stóðu yfir á heimilinu alla vorönnina. Hún velti því einnig fyrir sér hvort
hann hafi með verri framkomu verið að kalla á athygli frá henni þar sem hún
vissi að hún hafði ekki sinnt honum mikið vegna eigin vandamála.
Á vorönninni urðu hlutirnir í samskipum við skólann verri en nokkru sinni
áður á heimili Einars og Ellenar. Hugsanlegar ástæður voru breytingar á ytri
aðstæðum hjá honum þar sem árangur fram að því var góður. Á þessum
tíma urðu mannabreytingar í skólanum auk þess sem gerðar voru
lyfjabreytingar vegna aukaverkana (Guðrún Björg Ragnarsdóttir, 2011).
Einnig fór hann í endurmat og fékk fleiri greiningar. Allt saman gæti hafa ýtt
undir kvíða og neikvæðar væntingar.

4.2.4 Framhaldið
Agnes, Bára og Dagmar voru sammála um að þær vildu taka þátt í samstarfi
við skólann um áframhaldandi stuðningsáætlun ef þess væri þörf með
haustinu. Þær álitu að náms-, hegðunar- og félagslega væri inngrip í þessum
anda lykilatriði til að hjálpa nemendum eins og sonum þeirra.
Það er bara af því þetta er svo erfitt fyrir svona börn. Eins og ég
segi félagsþroskinn er lítill, hann er alltaf að lenda í árekstrum
og allt þetta ... og þetta er rosalega erfitt, honum líður rosalega
illa þegar hann gerir eitthvað. Ég væri rosaglöð ef það væri
hægt að halda þessu áfram næsta vetur, það væri alveg
æðislegt. Ég held að við mundum auðvelda svo mikið fyrir
honum. Ég held að hann sé bara að græða á þessu, af því að
hann er að tapa þegar hlutirnir eru svona erfiðir og þá verður
hann náttúrulega pirraður (Dagmar, móðir Davíðs).
Ellen gat ekki séð að skólinn væri í stakk búinn til að mæta þörfum
Einars. Til þess þyrfti að koma miklu meiri aðstoð og hann þyrfti stífan
ramma sem hún gat ekki séð að gengi við óbreyttar aðstæður. Þegar
viðtalið átti sér stað við hana um vorið var planið að hann færi í annað
úrræði næsta haust. En hún sagði samt.
Það er búið að reyna fullt af hlutum og ég skil alveg að
kennararnir séu stundum að gefast upp. Ég veit bara með mig
ef það væru ekki tilfinningaböndin sem halda hlutunum á floti
þá efast ég um að ég hefði nokkurn tíma þol eða þrautseigju
eða löngun til að vera að díla við þetta. Það er alltaf einhvern
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veginn verið að krafsa í þetta skilurðu og það rennur út og svo
krafsa í þetta og það rennur út og þannig að hann veit það. Þú
veist hann veit hann getur og fær sínu framfylgt ef hann er
þrautseigari heldur en kerfið. Þá er reynt að gera eitthvað nýtt
sem líka bregst. Það er of mikil uppgjöf í öllu kerfinu af því það
er ekki komin lausn (Ellen, móðir Einars).

4.2.5 Samantekt
Mæður nemendanna fjögurra 7 til 8 ára höfðu allar reynslu af því að
drengjum þeirra gekk ekki vel í skólanum frá því í leikskóla. Þremur þeirra,
Agnesi, Báru og Dagmar fannst einstaklingsmiðaða stuðningsáætlunin skila
árangri. Þær fundu mun eftir að inngripið hófst í breyttum samskiptum við
skólann. Þær töldu að staða drengjanna félagslega hafi breyst til batnaðar.
Móðir Einars var á öðru máli enda höfðu komið upp óvæntir erfiðleikar um
vorið sem ekki var búið að finna lausn á þegar viðtölin fóru fram. Hún hefur
trú á aðferðinni ef allir sem koma að framkvæmdinni eru samstíga.

4.3 Viðhorf kennara yngri nemendanna
Tekin voru viðtöl við þrjá kennara og einn sérkennara nemendanna 7 til 8
ára. Þær Tinnu umsjónarkennara Andra, Rögnu umsjónarkennara Birgis og
Davíðs, Mörtu umsjónarkennara Einars og Freyju sérkennara Birgis, Davíðs
og Einars. Niðurstöður sýndu að þeim bar saman um að einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun með hvatningarkerfi skilaði árangri bæði náms- og
hegðunarlega. Þó skáru svör Mörtu sig nokkuð úr enda var hún umsjónarkennari Einars en inngripið náði ekki tilætluðum árangri hjá honum.

4.3.1 Virknimat og stuðningsáætlun
Öllum kennurunum fannst mikilvægt að vera nákvæmir í gerð virknimatsins
til að framkvæma árangursríka stuðningsáætlun. Ragna greindi frá því að
áður hafi hún unnið með ýmis skráningarferli en aldrei svona nákvæmt og
taldi hún einmitt að það hafi gert gæfumuninn til að átta sig raunverulega á
stöðu nemendanna sem hún vann með. Tinna tók í sama streng um
mikilvægi skráningarinnar bæði til að kortleggja vandann og til að fylgjast
með árangri.
Þegar þið byrjuðuð að mæla hann hérna inni þá fórum við að
horfa á hann öðruvísi og sáum hann á annan hátt. Við sáum
það líka og við vorum reyndar búnar að sjá það fyrr hversu
óvirkur hann var og truflandi og hann fór bara sínu fram. En á
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meðan þessum mælingum fór fram þá fórum við líka að sjá
breytingu á honum til batnaðar í sambandi við námið (Tinna,
umsjónarkennari Andra).
Allir kennararnir nefndu að þessi nákvæma skráning sem framkvæmd
var með virknimatinu hafi skilað sér m.a. í þekkingu á raunverulegri orsök
eða tilgangs hegðunar hjá nemendunum sem gerði það aftur að verkum að
þeim fannst auðveldara að sýna nemanda skilning og koma fram við hann af
virðingu þrátt fyrir hugsanlega óviðeigandi hegðun.
Tinna sagði að það hefði verið gott að fá utanaðkomandi aðila til að
meta og hjálpa við að sjá lausnir af því henni finnst það oft vera þannig að
þeir sem vinna næst nemendunum sjá ekki hvað hægt er að gera.
Mér fannst þetta góð leið, því að í amstrinu þá er maður alltaf
að finna einhverja lausn í svona framhjáhlaupi. En þarna kemur
þriðji aðili inn til að pæla í þessu og bendir okkur á leiðir. Þegar
við erum að spjalla saman þá finnum við einhverjar lausnir í
sameiningu. Þannig að þetta er bara virkilegt verkefni sem er
verið að vinna í og ýmsar leiðir sem Guðrún Björg benti okkur á
hafa virkað mjög vel (Tinna, umsjónarkennari Andra).
Kennurunum fannst „stórbrotið“ að sjá árangurinn af inngripinu á línuriti
og þeir voru sammála um hvatninguna sem það væri fyrir alla aðila, að sjá
niðurstöður þessara mælinga svona svart á hvítu. Það væri gott fyrir
kennara, foreldra og ekki minnst nemendur.
Ég sá á línuritunum að þetta inngrip hafði góð áhrif og ég fann líka
fyrir því sjálf og mér fannst bara á meðan við vorum með þetta þá
voru þeir svona einhvern veginn einbeittari á að standa sig vel og ég
var líka meðvitaðri á að hjálpa þeim betur. Ég var svona
„fókuseraðri“ á þá (Ragna umsjónarkennari Birgis og Davíðs).

4.3.2 Hvatningarkerfi, eftirfylgni og viðgjöf
Kennarar nefndu allir að hvatningarkerfi sem væri sniðið að þörfum hvers
og eins væri góð leið til að fá nemanda til að breyta hegðun til batnaðar og
auka námsárangur. Einnig kom það fram hjá Rögnu, Tinnu og Freyju hversu
ánægðar þær voru með árangurinn af stuðningsáætluninni og sögðust m.a.
hafa orðið sanngjarnari í viðbrögðum sínum og nemendur hafi orðið
meðvitaðri um til hvers var ætlast af þeim.
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Birgir var fljótur að átta sig, hann vissi af hverju hann var ekki að
ná. Þannig að þá þurfti hann að hugsa ennþá betur um það sem
hann ætlaði sér að ná (Ragna, umsjónarkennari Birgis og Davíðs).
Freyja og Ragna töluðu um að mikilvægt væri að fylgja hvatningarkerfinu
eftir með því að hvetja og hrósa jafnóðum og benda á um leið að ekki væri
að ganga sem skyldi.
Það er þessi sífellda endurgjöf, að koma og stimpla og gleyma
því ekki. Ef endurgjöfin gengur vel þá er þetta minna mál en ef
þetta er ekki að ganga vel hjá nemandanum þá verður þú að
vera fljót að setja mínusinn. Passa að hann fái ekki stjörnuna þó
að tímabilið sé ekki búið svo hann geti unnið sér inn stjörnu í
næsta. Ef þú gleymir því þá er hann kannski kominn með mínus
allan tímann út af því að hann var ekki að fá skilaboðin strax.
Það er það sem mér finnst erfiðast (Freyja, sérkennari Birgis,
Davíðs og Einars).
Það kom fram í máli þeirra allra að til að byrja með væru örar viðgjafir í
hvatningarkerfi nauðsynlegar til að styðja við viðeigandi hegðun en um leið
að það væri mjög erfitt í framkvæmd fyrir umsjónarkennara sem á sama
tíma er ætlað að sinna öllum nemendum í stórum bekk.
Ragna sem var með tvo nemendur, Birgi og Davíð, að hluta til í kerfinu
samtímis sagði það hafa verið mikið álag. Hún taldi raunhæfara að skipta
þeim á mismunandi tímabil og einbeita sér að einum í einu ef ekki væri auka
manneskja, þ.e. stuðningsfulltrúi eða sérkennari til að aðstoða við að
framfylgja hvatningarkerfinu.
Freyja sérkennari Birgis, Davíðs og Einars tók það sérstaklega fram að til að
einfalda viðgjöfina og skráninguna í hvatningarbókina væri mikilvægt að hafa
formið einfalt með skýrum tímasetningum við hvern reit sem merkja ætti við.
Marta var ekki eins viss um að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun og
hvatningarkerfi hentaði öllum nemendum og fannst að Einar hefði ekki
höndlað þetta kerfi og nefndi nokkrar hugsanlegar ástæður. En megin
ástæðuna taldi hún að þeir sem að hans málum komu voru að hennar mati
ekki með sömu viðmið um reglur.
Þó maður sé búinn að ákveða reglurnar þá tekur fólk mismunandi hart á þeim og er mismunandi sveigjanlegt og svona.
Það er kannski það sem hefur skemmt örugglega svolítið í
þessu (Marta, umsjónarkennari Einars).
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Marta telur að starfsmannahópurinn hafi ekki verið nógu samstíga um
rammann utan um mál Einars vegna mannabreytinga, skorts á upplýsingum
til allra sem að hans máli kom og tímaleysis auk þess sem lyfjabreytingar hjá
honum á tímabilinu hafi haft mikil áhrif. Einnig nefndi hún að samvinna við
heimilið hafi verið komin í hnút. Auk þess sem hún taldi einnig að
drengurinn hafi verið kominn í mikinn mótþróa gagnvart sér vegna þess að
hún setti skýr mörk. Hún gerði kröfur og framfylgdi þeim sem umsjónarkennari en hann gat ekki samþykkt.
En það kannski líka af því ég er auðvitað mest með hann og
það er ég sem kannski tek af skarið og segi: „hingað og ekki
lengra“, „nú bara hann verður að fara út“ og „þetta gengur ekki
lengur svona“. Þess vegna er ég svo rosalega vond í hans
augum (Marta, umsjónarkennari Einars).
Marta telur að þetta hafi gert það að verkum að það kom uppgjöf í ferlið
og utanaðkomandi sérfræðingur var kallaður til. Henni leið ekki vel með
þessi málalok sérstaklega af því að venjulega hefur henni tekist ágætlega
upp við að eiga við nemendur með hegðunarerfiðleika á yfir 20 ára
kennsluferli sínum.

4.3.3 Umbun og viðgjöf í hvatningarkerfi
Það kom kennurum á óvart hversu mismunandi og einstaklingsbundin
umbunin gat verið. Það var samdóma álit þeirra að hún verði að vera
eftirsóknarverð og eftir óskum nemendanna sjálfra. Marta sagði til dæmis
að þrátt fyrir að hvatningarkerfið hafi ekki gengið sem skyldi hjá Einari þá
fannst henni samt að „meðan eitthvað er sem hangir á spýtunni og það er
eitthvað sem hann vill fá þá hefur mér fundist þetta ganga betur“.
Allar lentu einhvern tíma í vandræðum með að veita umbunina vegna þess
að fyrst var áætlað að það færi fram í síðasta tíma dagsins sem ekki gekk í
öllum tilvikum. Ragna sagðist hafa fundið áhugann dvína þegar ekki tókst að
veita fyrirfram ákveðna umbun.
Freyja nefndi að þegar verkefni Davíðs voru áhugaverð valdi hann stundum
að fá ekki verðlaun því verkefnið var honum mikilvægara en verðlaunin.
Davíð gleymdi sér alveg af því það var einhver mynd sem hann
átti að teikna við verkefni sem hann var að vinna. Hann er
náttúrulega alveg rosalegur myndlistarmaður og finnst gaman
að teikna. Þar er ekki krafist að hann þurfi að skrifa, honum
finnst erfitt að skrifa. Ánægjan af verkefninu var svo mikil að
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hann vildi þá ekki fá verðlaunin (Freyja, sérkennari Birgis,
Davíðs og Einars).
Tinna fann út að umbunin skipti litlu eða engu máli fyrir Andra en
athyglin sem hann fékk og stjarnan fyrir að standast tímabilið nægði honum.
Þó hafði hann sjálfur valið atriðin á umbunalistann í virknimatsviðtalinu.
Það var nú svo skrýtið með blessaðan drenginn okkar að það,
að umbunin sem slík skipti hann engu máli. Það sem skipti
hann máli var hvað fór í bókina, táknin þar og athyglin sem
hann fékk, þú veist að ræða um bara daginn (Tinna,
umsjónarkennari Andra).
Umsjónarkennarar Andra fundu einnig út að fram að þessari vinnu hafi
þeir óvart verið að styrkja óæskilega hegðun með athygli sem var honum
trúlega svo mikils virði að það viðhélt hans óviðeigandi hegðun. Þær snéru
þessu við og gáfu honum athygli fyrir frímínúturnar og voru að Tinnu mati
með fyrirbyggjandi aðferðir af því þær kynntust honum með því að skoða
niðurstöður virknimatsins.
Við lærðum líka heilmikið á HANN sjálfan í gegnum þetta ferli
og það sem reyndist best var að fara yfir það með honum áður
en hann fór út í frímínútur hvernig hann ætlaði að hafa þetta.
Spyrja hann: „Hvernig ætlar þú að hafa frímínúturnar?“ (Tinna,
umsjónarkennari Andra).
Tinna, Ragna og Freyja sögðu að það væri svo uppörvandi fyrir alla þegar
því sem er gott er veitt athygli og finna hvernig það hafði áhrif á að hegðun
breyttist til betri vegar og Ragna sagði að það mætti líkja því við „jákvæð
snjóboltaáhrif“.

4.3.4 Breyting á hegðun, félagatengsl og sjálfsmynd
Ragna, Tinna og Freyja voru sammála um það að of þungt námsefni eða að
einhverju leyti ekki við hæfi hafi oftar en ekki verið grunnástæða fyrir
hegðunarerfiðleikum hjá nemendum og truflun í tíma.
Mér finnst maður sjá kannski betur með þessu kerfi að þegar
þeir stoppuðu og þegar að það þurfti að minna þá á, þá var það
oftar en ekki út af þeir bara náðu ekki að fókusera á verkefnið.
Þeir eru báðir ADHD krakkar eða strákar og þeir ná ekki að
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vinna úr upplýsingunum og ná ekki að halda áfram, þannig að
þess vegna stoppa þeir. Það var oftar en ekki að trufla þá
(Ragna, umsjónarkennari Birgis og Davíðs).
Tinna sagði að þær stöllur, umsjónarkennarar Andra, hafi notið þess
þegar eina truflunin frá honum í tíma var orðin sú að hann var að minna
samnemendur sína á að hætta að tala saman og halda áfram að vinna. Það
kom Tinnu á óvart að hann náði að einbeita sér að verkefninu þrátt fyrir
truflun af umhverfinu.
Ragna og Tinna voru sammála um að þær álitu að inngripið hjálpaði
þeim Andra, Birgi og Davíð félagslega um leið og það efldi þeirra sjálfstraust.
Við höfðum það svoleiðis að þeir [Birgir og Davíð] fengu að
velja félaga til að taka með sér í 10 mínútur. Hvorugur var
eitthvað illa staddur félagslega en ég held að þeim hafi bara
þótt gaman og svolítið gott að geta boðið einhverjum með sér
að gera eitthvað. Ég held nú kannski bara að þetta hafi bætt
þeirra sjálfsmynd. Bæði að þeir hafi fengið meiri trú á því að
þeir gætu meira sjálfir, bara svona í náminu. Og svo hefur þetta
kannski eflt þá að fá að bjóða félögum aðeins fyrr út. Já þannig
að ég held að þetta hafi gert þeim gott (Ragna, umsjónarkennari Birgis og Davíðs).
Þegar Tinna var spurð hvort hún hefði fundið breytingu í sambandi við
tengsl Andra við félagana svaraði hún:
Sko þau finna það þegar hann er að reyna að bæta sig og eins
og t.d. bara í síðustu viku þegar hann var búinn að standa sig
vel úti í nokkra daga þá var farið að bjóða honum með. Hann
bara voða glaður og skottaðist af stað. En ég veit ekki hvort
hann hafi áttað sig á því að hann var orðinn félagslega
einangraður (Tinna, umsjónarkennari Andra).

4.3.5 Framhald vinnu
Allar voru þær; Tinna, Ragna, Marta og Freyja þakklátar fyrir að fá að
kynnast þessu og voru til í að taka þátt í svona vinnubrögðum áfram. Ragna
sagði: „Manni finnst eiginlega eitthvað vanta núna þegar þetta er ekki í
gangi, þetta hafði góð áhrif“.
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Þeim fannst mikilvægt að inn kæmi aðili til að framkvæma virknimatið og
setti upp einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun í samráði við umsjónarkennarann sem ætti að framfylgja henni. Þær sáu ekki að þær gætu
framkvæmt virknimat með beinu áhorfi með starfi sínu með allan bekkinn.
Einnig sögðu þær að nauðsynlegt væri að þegar viðgjöfin væri tíðust þyrfti
aðstoð einhvers með það hlutverk að framfylgja hvatningarkerfinu. Þeim fannst
mikilvægt að í hverjum skóla væri teymi þar sem rammi og reglur væru skýrðar
fyrir hvert tilfelli svo aðgerðir væru samræmdar og allir samtaka í inngripinu.
Auk þess sem einhver þyrfti að hafa það hlutverk að uppfæra stuðningsáætlun
og hvetja aðgerðina í heild sinni hjá hverjum kennara.

4.3.6 Samantekt
Niðurstöður úr viðtölum við kennara 7 til 8 ára nemendanna sýndu að þeim
bar saman um að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun með hvatningarkerfi
skilaði árangri bæði náms- og hegðunarlega. Þó skáru svör Mörtu sig
nokkuð úr enda var hún umsjónarkennari Einars, en árangur af inngripinu
mældist lítill með hann. Henni fannst inngripið einkum hafa gengið illa
vegna þess hversu ósamtaka starfsfólkið var um rammann utan um
vinnuna.
Þeim fannst öllum mikilvægt að vera nákvæmur í framkvæmd
virknimatsins til að greina orsök vandans til að geta útbúið árangursríka
stuðningsáætlun. Þær; Tinna, Ragna, Marta og Freyja sögðust ekki treysta
sér til að framkvæma virknimatið einar þó þær fengju kennslu eða leiðsögn í
því. Þeim fannst nógu erfitt að framfylgja því. Þær nefndu allar að
einstaklingsmiðað hvatningarkerfi væri góð leið til að fá nemanda til að
breyta hegðun til batnaðar og auka námsárangur. Þær vildu gjarnan taka
þátt í slíku starfi áfram.

4.4 Sýn eldri nemenda
Tekin voru viðtöl við 15 og 16 ára nemendur sem fengu að kynnast
einstaklingsmiðuðu hvatningarkerfi fjórum árum áður en viðtölin við þá fóru
fram. Þeir hafa því forsendur til að skoða ferlið úr fjarlægð. Niðurstöður úr
viðtali við þá voru mjög afgerandi. Þeir eiga það sameiginlegt að muna vel
eftir inngripinu og voru sammála um að hafa haft mikið gagn af stuðningsáætluninni á sínum tíma.

4.4.1 Fyrri aðferðir kennara
Það kom fram í viðtalinu við Kjartan að hann man vel ólík viðbrögð
kennaranna frá því að hann var á miðstiginu og einnig hvað honum fannst
best eða árangursríkast.
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Við höguðum okkur mjög svipað sem sagt bara allur bekkurinn
og allt svoleiðis en kennararnir voru mjög mismunandi hvernig
þeir tóku á því. Hvernig þeir skömmuðu okkur og svoleiðis.
Sumir kennararnir ákváðu bara að senda okkur til skólastjórans
og svoleiðis ef við höguðum okkur illa en aðrir að refsa okkur
einhvern veginn öðruvísi, t.d. með því að tala við okkur sem var
betra. Þannig að þetta var bara mjög mismunandi eftir
kennurunum (Kjartan).
Kjartan rifjaði upp og greindi frá tilfinningum sem hann fann þegar hann
var sendur út úr tíma: „Mér fannst það eiginlega ekki virka jafn vel. Þá
fannst manni einhvern veginn maður verða miklu reiðari við kennarann og
það er bara eitthvað sem þú vilt ekki.“
Þór var ekki frá því að stundum hafi hann reynt að láta nógu illa til að
honum yrði hent út til að losna við verkefnið: „Ég var kannski bara feginn af
því ég nennti kannski ekki að vinna verkefnið sem ég átti að gera af því það
var kannski bara leiðinlegt.“
Það kom fram í viðtalinu við Kjartan að honum fannst skólinn eða
skólayfirvöld stundum taka of mikið mið af framburði kennarans þegar
nemendum var vísað úr tíma. Hann kvartaði yfir því að ekki hafi verið
hlustað með skilningi þegar þeim fannst þeir vera órétti beittir. Kennarar
sem voru minna með bekkinn og þekktu hann þess vegna minna voru oft að
hans mati ósanngjarnir og stundum hafi nemendur verið beittir ofbeldi að
hans mati.
Umsjónarkennararnir okkar sem voru með okkur í ár eða meira
þeir díluðu alveg við okkur en svo þegar við fórum annað eða til
þeirra sem voru minna með okkur þá gekk oft ekki eins vel. Einu
sinni labbaði kennari upp að mér og hrinti mér. Það var erfitt,
stundum var ofbeldi hjá kennurunum líka. Ég var ekki engill en
það réttlætti ekki að hann kæmi svona fram. Einu sinni tókum við
upp á síma atganginn í öðrum kennara (Kjartan).
Afleiðingin varð sú að þeir voru skammaðir fyrir að vera með síma og
hann hélt að málið hefði ekkert verið skoðað með viðkomandi kennara.
Hann baðst allavega aldrei afsökunar sem honum hefði fundist vel
viðeigandi og það voru nemendurnir látnir gera.
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Kjartan hafði skoðun á því að honum fannst það árangursríkara fyrir
kennara að koma fram við nemendur með virðingu og þeir gæfu sér tíma til að
leiðrétta hegðun í rólegheitunum þegar óviðeigandi hegðun ætti sér stað.
Mér fannst svona best bara þegar fólk útskýrði af hverju eða hvað
ég hafði gert rangt og svoleiðis og segði mér bara að hætta því,
minna mig á það hvað ég átti að vera að gera og þá mundi ég
náttúrulega reyna að gera það en það bara tókst ekkert alltaf. En
mér fannst það svona þægilegasta skömmin Kjartan).
Bæði Kjartan og Þór kunnu að meta þegar kennarar og annað starfsfólk
grunnskólans notaði eðlilegt tal og á rólegum nótum í samskiptum sínum
við þá. Þeir töldu það ekki vænlegt fyrir fullorðna „að sýna dónaskap“ þó
einhverjum nemenda „gengi illa að hegða sér“.
[...] mann langaði ekkert til að hlusta, hvað þá gegna þegar
öskrað var á mann, þegar maður var eitthvað óþekkur. Þá fór
maður bara í vörn og varð kannski verri (Þór).
Það þarf ekki nein köll eða öskur og læti, ég hlusta alveg ef
einhver er sanngjarn og ef einhver segir við mig hvað ég er að
gera og af hverju það er rangt og hvað væri betra að gera og
svoleiðis, þá hlusta ég (Kjartan).
Auk þess nefndi Kjartan að sér hefði fundist best þegar hann var tekinn
afsíðis þegar ræða átti við hann um leiðréttingu á einhverju óheppilegu sem
hann gerði. Einnig þegar honum tókst ekki að einbeita sér við námið og
verkefnin eða var að trufla bekkjarfélaga.
Ef það eru einhver vandamál og svoleiðis þá bara tala við
viðkomandi manneskju í einrúmi og svoleiðis og bara díla við
það vandamál þú veist bara „private“ (Kjartan).

4.4.2 Hegðun, stuðningsáætlunin og hvatningarkerfið
Þeim fannst báðum erfitt að rifja upp tilfinninguna sem fylgdi því að vera
blóraböggull í skólanum út af erfiðri hegðun sinni. Það mátti í viðtölunum við þá
greina bæði litla trú á eigin getu til að hegða sér og reiði þegar þetta var rætt.
Ég var farinn að trúa að ég gæti alls ekki hegðað mér. Það trúðu
því heldur engir aðrir. Mér var stundum kennt um hluti sem illa
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fóru úti í frímínútum sem ég gerði ekkert, stundum meira að
segja eitthvað sem skeði þegar ég var veikur (Þór).
Ég varð mjög, mjög oft reiður þegar t.d. fólk var að kenna mér
um hlutina sem ég gerði ekki sem var reyndar kannski ekkert
oft en það gerðist alveg af því ég var þannig að ég gerði fullt af
slæmum hlutum þannig að fólk náttúrulega trúði miklu meira
upp á mig. Þá varð ég yfirleitt mjög reiður og hérna, bara
eiginlega stjórnaði þá ekki neitt hvað ég gerði (Kjartan).
Kjartan og Þór voru sammála og töldu stuðningsáætlunina og
hvatningarkerfið á sínum tíma hafa hjálpað sér til að breyta erfiðri hegðun
sem var farin að lita starfið í skólanum, heima og annarsstaðar.
Ég var á þessum tíma alveg ferlegur í kjaftinum. Bölvaði í tíma
og ótíma og lenti oft í miklum vandræðum út af því (Þór).
Þegar þeir voru spurðir hvað þeir teldu hafa haft mest áhrif á breytta
hegðun þá voru svörin ólík. Kjartan var viss um að það hafi verið vegna þess
að hann fékk tækifæri til að hætta á lyfjum sem hann fann sig mjög dofinn
og þungan af. Hann langaði svo mikið til að losna við lyfin að hann reyndi
allt til að standa sig í hvatningarkerfinu. Kjartan sagði frá ráði sem hann
tileinkaði sér á þessum tíma og notar ennþá þegar mikið liggur við.
Ég þarf stundum að telja upp á 10 skilurðu, ég bara þetta er
mjög erfitt en mér finnst bara ég hafi miklu meiri stjórn á mér
núna þannig að þetta er ekkert búið að gerast undanfarin 2 ár
held ég (Kjartan).
Kjartan var líka sannfærður um að með þessum aðferðum í stuðningsáætluninni hafi hann lært að skilja af hverju hann stundum missti stjórn á skapi
sínu og lærði leiðir til að afstýra því. Hann kveður það líka hafa verið erfitt.
Mér fannst bara erfiðast þegar ég vissi. Einmitt þegar ég vissi
að ég hafði gert eitthvað rangt. Þá byrjaði einmitt það, ég vissi
að ég var að verða reiður af eiginlega engri ástæðu og svoleiðis
og sem sagt, það var svona erfiðast. Áður en ég hætti á þessum
lyfjum þá var mér eiginlega alveg sama eða miklu meira sama
um það hvað ég gerði en eftir þetta. Eftir þessi viðtöl við
umsjónarkennarann og að fá alltaf að vita hvað var í gangi, þá
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byrjaði ég svona að hugsa um það sem ég hafði gert og
svoleiðis. Ég held að það hafi verið svona aðallega breytt því
hvernig ég hagaði mér eftir það (Kjartan).
Þór minntist þess að hann lærði aðferðir í staðinn fyrir óviðeigandi
hegðun. Hann lærði að biðja kurteislega um önnur verkefni eða fá að vinna
verkefnið með öðrum leiðum og allt varð jákvæðara.
Ég man bara hvað ég var stoltur þegar ég kom með tillögu að
því að við tveir félagar skrifuðum náttúrufræðiskýrslu saman og
auðvitað með hann sem ritara, ég gat ekki og GET ekki skrifað
læsilega. Þegar við fengum það þá fattaði ég að það borgaði sig
að vera kurteis (Þór).
Kjartan mundi líka að það hjálpaði sér mikið að hafa leyfi til að labba
afsíðis þegar hann fann „óþolið ólga um kroppinn“ sem gat bæði verið af því
einbeitinguna vantaði til að vinna verkefnið eða hann var pirraður yfir
einhverju í umhverfinu:
Það var miklu þægilegra þegar ég gerði það sjálfur en þegar
einhver sendi mig út þá varð ég bara brjálaður og hljóp bara
eitthvert. Ég man það alveg, það var frábært, ég lærði líka að
gera það áður en ég varð mikið pirraður (Kjartan).
Best þótti Kjartani þegar hann fékk tækifæri til að koma auga á og orða
það sjálfur hugsanlega með hjálp af spurningum kennarans þegar eitthvað
var ekki að ganga upp hjá honum. Hann sagðist halda að það væri erfitt að
vera kennari og honum fannst að allir verðandi kennarar ættu að fá nám um
stuðningsáætlanir og hvatningarkerfi til að tryggja sanngjarna meðferð eða
„hvernig á að díla við nemendur“ með hegðunarerfiðleika.
Þegar Þór var spurður hvort hann gæti munað hvað honum fannst um
sjálft hvatningarkerfið þegar það var að byrja, hvað var gott og hvað slæmt
við það sagði hann:
Mér fannst þetta fyrst frekar skrýtið, já óvenjulegt, kannski
svolítið asnalegt og bara smábarnalegt. Ég trúði örugglega ekki
á þetta fyrst, en þegar við skrifuðum undir samninginn varð
þetta alvöru. Ég man líka að mér fannst líka flott að kennarinn
þurfti líka að gera eitthvað til að samningurinn héldist, áður var
ég bara skammaður og sendur til skólastjórans. Þarna var mér
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kennt að ég stjórna mér og að skipta mér ekki af hinum, hinir
sjá um sig. Ég vildi líka vinna mér inn að fá umbun og svo var
bara orðið svo fínt að fá ekki alltaf skammir og vera ekki til
vandræða að þetta hætti bara allt án þess að ég eiginlega
fattaði (Þór).
Þarna má greina að Þór kunni vel að meta virknimatsviðtalið og
samninginn sem hann fékk í framhaldi af því. Hann fann að þarna átti hann
úrræði í vændum. Hann var næstum viss um að hann notaði aðferðir sem
hann lærði í þessu ferli enn þann dag í dag bæði í samskiptum sínum við
félaga og fjölskyldu.
Ég verð ennþá kannski reiður og langar oft til að blóta ferlega
en ég veit að það borgar sig ekki. Þá tek ég mig á, anda djúpt og
hugsa hvað verði betra að gera. Oftast tekst þetta en það er
samt ekkert langt síðan ég öskraði á litla bróður minn. Ég hef
hugsað um það hvað lífið væri ömurlegt fyrir hann ef ég væri
jafnleiðinlegur við hann alltaf eins og ég var (Þór).
Þegar Kjartan var spurður hvort hann myndi mæla með hvatningarkerfi
og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir nemanda með hegðunarerfiðleika var hann ekki lengi að svara:
Ekki spurning, ég mæli eindregið með þessu, mér finnst að
þetta ætti bara að vera gert alveg frá 1. bekk og þá hefði þetta
örugglega verið léttara fyrir mig allan tímann. Og þetta mundi
örugglega hjálpa mörgum (Kjartan).
Kjartan taldi að hvatningarkerfið með verðlaunum ætti síður við eftir því
sem nemendur eltust þó svo að allt annað haldist í stuðningsáætluninni. Þá var
hann að meina að kennarar leiðrétti óheppilega hegðun, gefi skýr fyrirmæli um
hvað á að gera og veiti góðum hlutum jákvæða athygli. Kjartan sagði :
Það er einmitt gott að hafa hvatningarkerfi en ekki kannski í 9.–
10. bekk. En þegar þú ert aðeins yngri má hafa svona verðlaun
bara fyrir það sem þú gerir vegna þess að á unglingastigi finnst
þér þú vera of gamall fyrir svona verðlaunir eða eitthvað. En
það er enginn of gamall fyrir klapp á bakið og bros þegar vel
gengur, ekki einu sinni mamma eða amma en svona verðlaunakerfi er kannski annað.
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Kjartani fannst gott að rifja upp skýru reglurnar og viðmiðin sem hann
man að fylgdu stuðningsáætluninni og hvatningarkerfinu:
Það eiga að vera reglur sem segja manni hvað maður á að gera
en ekki koma fram við fólk eins og vélmenni. Þannig að þegar
þú ert búin að koma með reglurnar skilurðu og muna þá að fólk
er ennþá með tilfinningar þótt að þú sjáir það ekki. Aðalmálið
er að koma með það mjög skýrt hvað þú átt að gera og hvað þú
mátt ekki gera (Kjartan).

4.4.3 Námsárangur
Í viðtölum við eldri nemendurna, Kjartan og Þór kom fram að báðir gerðu
sér grein fyrir því að þeim fór mikið fram við námið um leið og hegðun
þeirra batnaði og umhverfið varð jákvæðara. Þeir kunnu vel að meta
leiðsögn við að vinna verkefnin eins og að skipta þeim niður í minni einingar
og fá að velja milli verkefna eða í hvaða röð þau voru unnin. Þór man þegar
hann fékk að sjá á súluriti hjá kennara sínum hvernig afrakstur hans jókst.
Ég fór eiginlega í kapp við sjálfan mig, þú veist til að fá flotta
mynd, nei djók, auðvitað fannst mér gaman að geta náð
markmiðinu og verðlaunin voru líka alveg þess virði (Þór).
Kjartan greindi frá því að hann mundi vilja sjá meiri verklega vinnu í
grunnskólunum til að gera námið meira lifandi og um leið skemmtilegra. Því
hann telur að ef það tækist að gera námið áhugavert þá gengi betur að læra
og skilja viðfangsefnið.
[...] miklu meira svona verklegt, svona eins og gera leikrit út frá
því sem verið er að læra og svona. Unglingadeildir virðast vera
hræddir við svona vinnu, ég skil það ekki því ég held við lærum
miklu meira af þeim (Kjartan).

4.4.4 Félagahópurinn
Kjartan og Þór gerðu sér grein fyrir því að félagarnir gátu haft áhrif á hegðun
þeirra. Þeir segjast hafa verið uppteknir af því að vera flottir í augum
bekkjarfélaganna og Þór vildi umfram allt ekki fá viðurnefnið „kennarasleikja“ meðan Kjartan gerði sér grein fyrir að bekkurinn hafði áhrif á
hegðun hans:
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Málið var sem sagt þannig að alltaf þegar ég hagaði mér illa þá
var það þannig, en ég ætla ekki að kenna bekknum um það að
ég hafi hagað mér illa skilurðu, en sem sagt málið er bara það
að það er allt annað andrúmsloft í bekknum heldur en heima
og svoleiðis. Ég veit það að ég haga mér ennþá miklu allt
öðruvísi í bekknum heldur en heima en bara það að draga
mann frá krökkunum og svoleiðis það bara hjálpar mikið til
þess að róa mann. Það þarf bara smá tíma, tala við mann í smá
stund (Kjartan).
Þeir voru sammála um að kurteisari framkoma þeirra og að þeim tókst
að stunda námið betur leiddi til þess að allt varð auðveldara í samskiptum
við kennara og nemendur. Þeir urðu vinsælli í hópvinnu, umhverfið fór
smám saman að treysta þeim og við það öðluðust þeir meira sjálfstraust.
Kjartan taldi að sumt af því sem hann gerði á hlut samnemenda þegar hann
„missti sig“ gréri seint.
Þau vissu alveg að ég missti stundum alveg stjórn á mér og ég
lamdi meira að segja. Ég man eftir því að hafa lamið einhverja
nemendur í bekknum mínum og þú veist, núna þegar ég get
hugsað rétt þá bara líður mér svo illa yfir því (Kjartan).
Hann sagðist hafa unnið í því alla daga núna síðasta árið í grunnskólanum að
vinna traust þeirra sem hann segist einungis geta gert með því að koma vel
fram við þá.
Ég veit það alveg ef ég hefði verið svona allan tímann þá hefði
allir verið betri við mig og svoleiðis. Þannig að ég held að þetta
sé grafið en þetta er kannski ekki alveg gleymt, ekki hjá öllum
(Kjartan)
Kjartan er þakklátur fyrir það að í dag á hann þrjá mjög góða vini úr
árganginum úr grunnskólanum og enga óvini.
Það eru svona aðallega þeir svo eru hinir bara félagar mínir
sem maður getur alveg talað við og svona. Og núna í lokin þá
var enginn sem maður þoldi ekki, það voru náttúrulega
einhverjir sem maður þoldi minna heldur aðra en það var
enginn sem að þú veist ég gat ekki verið með eða neitt
svoleiðis. Ég held það sé bara þroski hjá öllum (Kjartan).
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4.4.5 Samantekt
Kjartan og Þór voru sammála um að hafa haft mikið gagn af þessu ferli bæði
hegðunar- og námslega. Þeir vildu að kennarar væru sanngjarnir, leiðbeinandi og
hvetjandi. Báðir álitu að skólaganga þeirra hefði orðið betri ef einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun með hvatningarkerfi hefði komið fyrr inn. Þeir mæla eindregið
með þessu fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika.

4.5 Sýn foreldra eldri nemenda
Niðurstöður úr viðtölunum við þær Karólínu móður Kjartans og Þrúði móður Þórs
endurspegluðu jákvæða sýn þeirra til stuðningsáætlunarinnar sem þær kynntust í
gegnum syni sína á miðstigi grunnskólans. Þegar þær horfa til baka eru þær
sammála um að þarna hafi orðið kaflaskipti í skólagöngu sona þeirra.

4.5.1 Inngripið, stuðningsáætlunin og hvatningarkerfið
Mæður Þórs og Kjartans voru spurðar hvort þær myndu eftir þessu inngripi
og það stóð ekki á svarinu hjá þeim. Þrúður móðir Þórs sagði:
Já hvort ég geri, þetta breytti bara öllu bæði í skólanum og hér
heima. [...] ég hef alltaf sagt þetta bjargaði honum (Þrúður
móðir Þórs).
Og
Ég man bara að mér fannst þetta bara algjört kraftaverk
(Karólína móðir Kjartans).
Þær áttu heldur ekki í neinum vandræðum með að rifja upp og skilgreina
fyrir mér og sjálfum sér hverju þetta breytti.
Það varð einhver vakning, hann varð meðvitaðri um allt. Þarna var
unnið með þetta í fyrsta skipti einhvern veginn, hvað á maður að
segja, þetta var ekki útskúfun það var meira bara unnið með þetta.
Þetta var ekki endilega vesen eða vandamál heldur vinna eða
verkefni til að leysa. Mér er rosalega hlýtt til [kennarans] út af
þessari vinnu sem hann gerði (Karólína móðir Kjartans).
Þetta var algjör uppreisn æru fyrir hann. Hann fékk allt í einu
jákvætt sem sagt „feedback“ frá skólanum sem hann hafði ALDREI
fengið áður. Hans sýn á sjálfan sig breyttist, allt í einu gat verið
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gaman að standa sig vel ég held hann hafi ekkert áttað sig á því
áður. Honum var svo mikið létt (Þrúður móðir Þórs).

4.5.2 Hegðunin og samskipti við skólann
Þær Karólína og Þrúður rifjuðu báðar upp breytingar á hegðun sona sinna á
þessum tíma sem leiddu til betri samskipta við skólann. Alveg frá upphafi
grunnskólans og jafnvel frá leikskólanum voru kvartanir og neikvæð skilaboð algengust. Mest voru það tilkynningar um árekstra við skólafélaga eða
starfsfólk skólans.
Maður var orðinn langþreyttur á þessu eilífa veseni og bara
farinn að trúa því sjálfur að drengurinn væri bara vesen (Þrúður
móðir Þórs).
Karólínu lá mikið á hjarta þegar hún var að rifja upp þessar minningar frá
fyrstu sex skólaárum Kjartans.
Það voru miklar tilfinningar þarna á tímabili. Þetta var búið að
vera líka bara svo strembið, þarna þurfti kennarinn að díla við
móður sem var búin að vera í svo miklum erfiðleikum í svo
mörg ár og hann fékk allan pakkann líka. Það sem mér fannst
erfiðast var að takast á við þetta [skóla]kerfi sem náttúrulega
margir foreldrar segja í tengslum við ofvirk börn. Það er
einhvern veginn þetta, að þau passa einhvern veginn ekki inn í.
Fyrsta árið hans í skóla, þá fékk ég eiginlega bara þessa beiðni
að hann ætti að fara í annan skóla frá þáverandi skólastjóra. Og
það vantaði allar svona leiðir (Karólína móðir Kjartans).
Móðir Kjartans var orðin vonlítil um að hlutirnir myndu breytast í
skólanum. Hún rifjaði upp að það var búið að ganga illa alveg frá því hann
byrjaði í leikskóla og í grunnskólanum tók að hennar mati ekki betra við.
Henni fannst hún á hverju hausti þurfa að byrja upp á nýtt þannig að hún
réði nokkrum sinnum utanaðkomandi sérfræðing í skólann meðan
drengurinn var á yngsta stiginu.
Mér fannst ég alltaf hvert einasta ár þurfa að byrja aftur. Það
var einhvern veginn erfitt að koma því til skila að það þyrfti að
finna einhverjar leiðir til að leysa þetta. Það var einhvern
veginn ekki nóg að setjast niður og tala um hvernig hann
hegðaði sér illa og allt það. Maður var líka búinn að heyra það
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svo oft og þegar hann kom í 6. bekk vildi ég bara hætta öllu. Þá
var hann einmitt búinn að vera í öllum þessum greiningum og
breyta um lyf og ég fór á foreldranámskeið og svo náttúrulega
mismunandi viðhorf hjá kennurum og alltaf eitthvað að koma
upp, fullt af fundum þar sem það voru skólastjórinn,
aðstoðarskólastjórinn og kennarinn. Það virtist allt vera svo
svart þannig að ég vildi bara hætta sem sagt öllu, sem sagt vildi
bara loka. Ég vildi bara fá að vera móðir venjulegs barns
skilurðu (Karólína móðir Kjartans).
Karólínu fannst alla skólagöngu Kjartans erfitt að vita af honum í
skólakerfinu þar sem hann fékk ekki skilning og var ekki viðurkenndur. Hún
sagðist þó hafa haldið í þá von allan tímann að úr mundi rætast einn daginn
af því að drengurinn sýndi alltaf allt aðra hegðun heima:
Andrúmsloftið var allt öðruvísi það voru engin áreiti, hann
þurfti ekkert að setjast niður og læra eða þú veist gera ákveðin
verkefni á ákveðnum tíma. Þannig að ég upplifði hann ekki sem
þennan hryðjuverkamann eins og honum var lýst í rauninni.
Það var það sem sveið held ég mest.
Það var greinilega léttara yfir þeim, Karólínu og Þrúði, þegar þær rifjuðu
upp breytinguna sem varð við og eftir innleiðingu á stuðningsáætluninni.
Þær voru sammála um að það hafi verið þýðingarmikið fyrir alla að kynnast
jákvæðninni sem stuðningsáætlunin fól í sér. Þarna mættu þær vinnubrögðum þar sem trú var á því að synir þeirra gætu hegðað sér ef þeir
fengju til þess réttar aðstæður, stuðning og tryðu því sjálfir.
[...] þarna kom allt í einu einhver sem leit ekki á allt í kring um
Kjartan sem vandamál heldur sem verkefni til að leysa.
Kennarinn var ekki endilega að messa yfir honum eða þannig
heldur var hann með Kjartani í liði. Það náðist þessi góða
tenging á milli kennara og nemanda (Karólína móðir Kjartans).
Karólína taldi að hvatningarkerfið hafi gengið svona vel hjá Kjartani bæði
vegna þess að hann fékk leiðbeiningar um hvað hann ætti að gera um leið
og raunhæfar kröfur voru gerðar um hegðun og vinnu auk þess sem honum
fannst verðlaunin eftirsóknarverð: „Hann svo tilbúinn að fara að
fyrirmælum af því hann vildi svo sterkt hætta á lyfjum“.
Þrúður var sama sinnis en ræddi meira um atriði sem tengdust náminu. Hún
telur það hafa haft áhrif að þarna var tekið tillit til þess sem honum fannst erfitt
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eins og að skrifa og aðrar leiðir fundnar til að leysa verkefnin annað hvort með
aðstoð frá félaga eða tölvu. Þrúður rifjaði upp hversu jákvætt það var fyrir alla
að sjá hvernig námsástundun hans jókst með betri hegðun:
Það var einmitt svo gott að sjá þetta svart á hvítu ekki bara
einhver tilfinning eða óáþreifanlegur árangur háður geðslagi
kennarans eða þeirra sem eiga að meta. [...]hafa séð það að
góð hegðun skilaði manni einhverju (Þrúður móðir Þórs).
Þrúður nefndi að það hafi oft komið sér vel fyrir Þór að hann lærði að
biðja um léttari verkefni eða aðrar leiðir til að vinna þau. Hún sagði hann
hafa áttað sig á því að betra væri að biðja um undanþágu frá því að taka
þátt í „uppákomum sem fyrirsjáanlega voru erfiðar fyrir hann“. Hún
minntist þess að hann sótti um leyfi til að sleppa nokkrum kennslustundum
af þeirri ástæðu að hann treysti sér ekki til að hegða sér í samræmi við
reglur og viðfangsefni og mundi hugsanlega skemma fyrir hinum. Þrúður
sagði að þetta krefðist þess að viðkomandi viðurkenni vanmátt sinn og virði
aðra sem væri hverjum manni hollt.
Þetta er náttúrulega líka fyrir þessa gaura sem skólakerfið er í
vandræðum með að leyfa þeim stundum að sleppa því sem er
þeim svo erfitt og skemmir fyrir öllum og það gefur þeim
heldur ekki neitt ef þeir láta bara eins og fífl og allir verða
pirraðir á þeim og allt þetta (Þrúður móðir Þórs).

4.5.3 Breyting heima
Báðar fundu mæðurnar fyrir breytingum heima fyrir í kjölfarið á inngripinu í
skólanum.
Öll þessi átök sem voru alltaf á heimilinu út af skólanum þau
enduðu og það fór einhvern veginn allt að smella og ganga vel.
Og þvílíkur munur sem varð bara út af því að samskipti við
skólann breyttust, allt þetta vesen hætti, þannig að það var
eiginlega bara allt annað líf (Karólína móðir Kjartans).
Þrúður sagði að stuðningsáætlunin og inngripið hafi einnig breytt
hegðun hans heima sem breytti síðan viðhorfi fjölskyldunnar til Þórs. Hún
greindi frá því að hann þurfti líka að standast hluti heima til að ná
markmiðum í hvatningarkerfinu í skólanum. Hann þurfti t.d. að vinna
heimavinnuna „möglunarlaust“ sem hún sagði hafa gengið vel eftir að
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inngripið hófst auk þess sem hann hafði skyldur eins og að fara út með
hundinn. Þannig taldi hún að stuðningsáætlunin hafi hjálpað foreldrum og
systkinum að koma auga á hvað hann væri „í rauninni frábær“ og hjálpaði
þeim heima að sjá drenginn í nýju ljósi.
Það var kannski bara einmitt að horfa ekki alltaf á þetta
neikvæða og sjá að hann átti alveg helling af einhverju jákvæðu
sem maður var kannski svolítið farinn að missa af í allri
neikvæðninni. Það gerðist það sama í skólanum og í rauninni
gerðist hér heima líka (Þrúður móðir Þórs).

4.5.4 Samantekt
Mæður 15 og 16 ára nemendanna höfðu þurft að þola neikvæðar fréttir frá
skólastarfi sona sinna alveg frá því í leikskóla. Þær voru sammála um að það hafi
orðið kaflaskipti á miðstiginu þegar þeir fengu einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun. Þeim fannst virðingin og skilningurinn sem drengirnir fundu
hjá umsjónarkennara hafa breytt miklu og þar á meðal samskiptunum við
heimilin. Þær þökkuðu vinnunni með stuðningsáætlunina og hvatningarkerfið
hversu vel tókst til með að hjálpa þeim hegðunar- og námslega á þessum tíma.
Þær telja báðar að þeir búi ennþá að þessari vinnu.

4.6 Sýn kennara og þroskaþjálfa af stuðningsáætlunum
Fjórir viðmælendur í rannsókninni höfðu reynslu af að framkvæma
virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Það voru kennararnir
Nína, Hrefna og Linda ásamt Oddfríði þroskaþjálfa. Hér verður helstu
niðurstöðum um reynslu þeirra gerð skil.

4.6.1 Viðhorf til stuðningsáætlana
Tveir viðmælendur úr þessum hópi, þ.e. þær Hrefna og Nína sögðust ekki
hafa haft mikla trú á að virknimat og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
gæti virkað en áttu samt einhverja von um það og fóru þess vegna á
námskeið til að tileinka sér aðferðina.
Ég hafði ekki mikla trú á þessu í upphafi, fannst eins og ég hefði
prófað allt. (Hrefna).
Mér fannst nú ekki mjög trúlegt að töfralausnin við
hegðunarvandamáli gæti verið eitthvað hvatningarkerfi og
svoleiðis dót. Mér fannst ég einmitt vera búin að beita því í
mörg ár án árangurs. Var alltaf að hrósa nemendum og veita
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þeim athygli, hlusta á þá og reyna að skilja þá. En nú veit ég að
ég var ekki bara að sýna réttu hlutunum athygli heldur líka
þeim óheppilegu. Gat til dæmis endalaust hlustað og rökrætt
við nemanda sem sýndi dónaskap og yfirgang í tíma. Sýndi því
örugglega oft meiri athygli en því sem var gott. Þetta er
nefnilega nokkur kúnst og maður þarf að vera mjög meðvitaður
í jákvæðni sinni ekki vera BARA jákvæður (Nína).
Hrefna var spurð hvað henni fynndist kennari þurfa að hafa til að bera
svo vel gengi að vinna með hegðunarerfiðleika nemenda með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun.
Það er nú ýmislegt, þú þarft auðvitað seiglu og skipulagshæfileika, en ég held að um leið og kennari rammar inn
nemendur þá rammar hann sjálfan sig inn og það skilar sér út í
bekkinn. Það er mjög mikilvægt að hafa trú á sjálfum sér,
stundum finnst mér eins og að ég sé búin að prófa allt, og heyri
þetta mjög oft frá öðrum. En stundum verður maður svolítið
blindur á sjálfan sig og það sem maður er að gera, svo það er
gott að bera sig saman við aðra. Raddbeiting, tóntegund,
framkoma, ef maður hefur vald á þessu , þá hefur maður meiri
stjórn á öllu og einnig að vera samkvæmur sjálfum sér (Hrefna).
Nína sagði að henni finnist vinna með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir skila góðum árangri. Hún hafði þó ekki þurft að gera ítarlegt
virknimat og margþætta stuðningsáætlun. Styttri útgáfur af virknimati og
einfaldari ráð hafa dugað til að hjálpa nemendum hennar að sýna viðeigandi
hegðun. Eftir námskeiðið sagðist hún markvisst hafa kennt hegðun með
hlutverkaleikjum og unnið á þann hátt fyrirbyggjandi með allan bekkinn.
Einnig hafi hún látið af rökræðum um óæskilega hegðun og verið dugleg við
að hrósa góðum hlutum í framkomu og vinnu nemenda sinna. „Ég finn að
allt er jákvæðara og þar af leiðandi léttara.“

4.6.2 Virknimat
Allar voru þær sammála um að framkvæmd virknimatsins væri oft forsenda
fyrir því að geta útbúið einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun til að finna
orsökina fyrir hinni erfiðu eða óæskilegu hegðun og geta tekist á við hana
hjá nemendum með langvarandi hegðunarerfiðleika.
Það kom hins vegar í ljós að þær framkvæmdu virknimatið með
mismunandi nákvæmum aðferðum. Þær sögðu að stundum geti verið að
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vandinn sé ekki svo stór að greina megi hann bara með viðtölum við
hlutaðeigandi og fara nánast beint í hvatningarkerfið.
Einnig sögðu þær að ef sá sem gerir virknimatið hefur reynslu af því geti
verið mögulegt að finna hver er ástæðan með því að taka eingöngu
virknimatsviðtöl við alla aðila en gera ekki nákvæmar áhorfsmælingar. Þetta
töldu þær mikilvægt fyrir kennara að vita því þeim bar saman um það að
margir næðu ekki að framkvæma nákvæmt virknimat hjá sér og eygðu því
enga leið til lausnar þó þeir hefðu farið á námskeið og kynnt sér aðferðina.
Oddfríður var á því að kennarar mikli fyrir sér að framkvæma virknimat
og upplifi það ferli flóknara en það raunverulega er. Hún taldi allt
„pappírsflóðið“ sem fylgdi virknimatinu vera „fráhrindandi og stundum
óyfirstíganlegt að fatta hvað væri hvurs“.
Praktíska umgjörðin í kring um virknimatið þarf að vera þannig
að hún sé ekki of akademísk. Þegar maður er að gera virknimat
alveg alla leið, alveg frá upphafi að þá finnst fólki þetta vera svo
flókið. Þetta er einfalt en nokkur handavinna og tekur auðvitað
nokkurn tíma. Stundum þvælist þetta svo fyrir fólki að það
verður ekki neitt af neinu, ef til vill talað um þetta á einhverjum
fundum, kannski árgangafundum hvað sé sniðugt að gera en
svo gerist einhvern veginn ekki neitt (Oddfríður).
Oddfríður dáðist að dugnaði margra kennaranna sem hún vann með og
var viss um að með meiri þjálfun ættu kennarar alveg að geta unnið hluta
virknimatsins. Henni fannst kennarar oft hafa þann hæfileika að gera mjög
margt í einu og geti að hennar mati, í afmarkaðan tíma skráð truflun og
mælt tíma við vinnu hjá ákveðnu barni. Það megi framkvæma þannig að
kennarinn setji af stað vinnu og taki svo til við að skrá og mæla meðan hann
gangi á milli en sé samt með aðaláherslu á að skrá upplýsingar um
viðkomandi nemenda. Ef þetta gengur upp telur hún að þessi tími sem varið
er í skráningar við virknimatið skili sér margfalt í betri vinnu eftir að
stuðningsáætlunin hefur verið notuð til að taka á vandanum.
Oddfríður taldi að þó mælingin verði ekki mjög nákvæm þá gefi hún
einhverja niðurstöðu til að vinna út frá. Henni fannst að stundum hafi aðili
sem kemur aukalega inn í aðstæðurnar líka áhrif á niðurstöðurnar.
Oddfríður telur að nemandi sem á í erfiðleikum með hegðun geti stundum
setið á sér meðan heimsókn stendur yfir. Hún gerði sér samt grein fyrir að
niðurstöður fengnar með þessum lauslega hætti gætu tæplega orðið nógu
nákvæmar til að byggja á í megindlegum rannsóknum þegar meta á árangur
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af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun en „fullbrúkanlegar
praktískt séð“.
Hrefna og Linda voru aftur á þeirri skoðun að framkvæmd virknimats
væri svo flókin að kennari sem hefur umsjón með heilum bekk nái tæplega
að framkvæma hana samhliða kennslunni. Hrefna sagði: „Mælingar eru
mjög tímafrekar og krefjast þess að það séu tveir viðstaddir þegar mæla á,
þessi skráning krefst þess“.
Nína sagðist þurfa að viðurkenna það að þrátt fyrir mikinn vilja og góða trú á
einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun og hvatningarkerfi, hafi henni ekki tekist að
framkvæma slíkt í heild sinni í eigin kennslu síðan hún fór á námskeiðið. Önnur
verkefni í sambandi við kennarastarfið hafa tekið hennar undirbúningstíma. Þar
finnst henni undirbúningur námsefnisins við hæfi hvers og eins taka mikinn tíma
ásamt setu á misárangursríkum fundum. Hún sagðist vilja sjá eyrnamerktan tíma
á stundatöflu fyrir teymisvinnu fyrir þetta.
Ég skil bara ekkert hvernig tíminn flýgur alltaf frá manni og ég
vildi svo sannarlega getað státað af niðurstöðum um árangur af
svona hvatningarkerfi úr kennslu hjá mér (Nína).
Það var skoðun Lindu að miðað við óbreyttan undirbúningstíma, þurfi að
koma til sjálfboðavinna kennara til þess að kennari geti framkvæmt
virknimat. Hún benti á möguleikann að fá leyfi frá foreldrum barnanna að
nota myndband til að framkvæma beinu athugunina. Það er samt mikil
vinna, að gefa sér tíma til að horfa á myndbandið og útbúa áætlunina með
tilheyrandi skráningum og formum.
Hann getur það ef hann hefur brjálaðan áhuga og er tilbúinn til
að vinna sjálfboðavinnu til að skipuleggja þetta svolítið. Ég held
þetta gangi betur þegar það er ákveðinn aðili innan skólans
sem styður umsjónarkennarann og helst ef það er einhver eins
og stuðningsfulltrúi, sérkennari eða einhver sem kemur inn í
bekkinn og hjálpar umsjónarkennaranum að gera þetta (Linda).
Hrefnu fannst það koma vel út í sínum fámenna skóla að afla
upplýsinganna um nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika saman.
Hún sagði að samkennarar hennar byrjuðu á því að hver kennari horfi
sérstaklega eftir einstaklingum sem ekki lúta reglum skólans. Þessir
nemendur eru undir eftirliti hjá öllum kennurum. Vegna þess hversu langan
tíma mælingarnar með beina áhorfinu taka sagðist Hrefna hafa góða
reynslu af þessu. Þegar kennarahópurinn hittist ræða þeir einstaka
nemendur sem ekki eru að fara að þessum fyrirfram ákveðnu reglum og allir
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fara að fylgjast með þeim. Þannig er aðdragandinn fyrir ákveðna hegðun
skráður og sömuleiðis hver afleiðingin er. Niðurstöðurnar eru svo teknar
saman og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun með hvatningarkerfi unnin út
frá þeim og umræðum kennaranna í upphafi. Þannig hefur starfsfólk skólans
komið sér upp aðferð AHA skráningu sem gagnaðist vel til að hanna
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Til að sjá hvort árangur er af
vinnunni eru upplýsingar teknar saman úr hvatningarbókunum og
niðurstöðurnar settar upp með línuritum og/eða súluritum á myndrænan
hátt. Allan tímann er fylgst með hvernig er að ganga og áætlunin
endurskoðuð reglulega. Þetta sagði hún kennarahópinn í sínum skóla vera
búinn að tileinka sér og flestir þar væru þokkalega ánægðir með árangurinn.
Oddfríður nefndi að skilaboðin sem gefin eru til allra með virknimatsviðtölunum séu skýr:
Virknimatsviðtal við nemendur er gríðarlega þýðingarmikið, ég
upplifi að nemendum sé það léttir að fá tækifæri til að ræða við
einstakling á skilningsríkan, hnitmiðaðan og lausnarmiðaðan
hátt um vanda sinn. Það er svo mikill léttir fyrir nemanda að
greina vandann og eygja þann möguleika að hægt sé að breyta
stöðu sinni. Ég held að nemendur gangi út úr slíkum viðtölum
með von í brjósti.

4.6.3 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
Þátttakendurnir sem hafa reynslu af að vinna við gerð virknimats og
framkvæmd stuðningsáætlana töldu einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun
góða leið til að kenna viðeigandi hegðun með markvissum hætti.
Með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun tryggjum við legan
skilning á því sem til er ætlast og kennum viðeigandi hegðun
eins og hvert annað námsefni eða færni (Oddfríður).
Mér finnst helstu kostirnir kannski vera, ef það er rétt staðið að
þessu, að þá sér barnið, þá fær það svona markvissa kennslu í
því hvernig það á að haga sér. Það fær viðgjöf um hvort það sé
að gera rétt eða rangt og það verður allt svona áþreifanlegra
eða sýnilegra fyrir barninu en ekki bara „vertu góður“ (Linda).
Þær lögðu áherslu á það að í stuðningsáætluninni þyrfti að skilgreina
með skýrum hætti hvaða hegðun sé æskileg og megi ekki taka of marga
þætti fyrir í einu.
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Það sem hefur reynst best er að það þarf að vera svo markvisst
það sem tekið er fyrir. Það getur verið til dæmis að fylgja
fyrirmælum en hvað er að fylgja fyrirmælum? Það þarf að vera
vel skilgreint nákvæmlega hvað það þýðir. Það verður líka að
passa sig á að gera ekki óraunhæfar kröfur, það eru margir sem
vilja setja kröfurnar of hátt og upphaflega bara ná 80% og
finnst það bara sjálfsagt en við byrjum yfirleitt í 60% og aukum
svo kröfurnar (Hrefna).
Einnig ræddu þær mikilvægi þess að kenna viðeigandi hegðun með
raunverulegum dæmum og hlutverkaleikjum. Þar er reynsla þeirra að
margir nemendur með hegðunarerfiðleika vita ekki hvernig á að hegða sér,
kunna ekki leiðir til að eignast vini svo eitthvað sé nefnt. Oddfríður taldi að
margir væru of uppteknir af aðalnámskrá þegar kæmi að bóklegu námi og
gæfu námi um hegðun, félagsfærni og þvílíku ekki nógu mikinn tíma.
Mér finnst stundum fólk vera svo hrætt, þú veist með krakka
sem sýna erfiða hegðun, þá er aukaatriði að spá í hvort barnið
er ekki búið að læra 5xtöfluna. Kenna viðeigandi hegðun og þá
kemur margföldunartaflan nú eða ekki (Oddfríður).
Allar voru sammála um að kennarar væru lykilmanneskjur til að
framkvæma einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlunina. Það er að þeirra mati
of algengt að kennarar sjái ekki hag af þeirri miklu vinnu sem það er að
framfylgja svona áætlun.
Mér finnst einhvern veginn þegar kennararnir eru búnir að skynja
ávinninginn af þessu þá finnst mér, þarna, það vera miklu
auðveldara fyrir þá að gera þetta. Þetta er mikil vinna, allir verða
að átta sig á því en borgar sig samt hjá þeim sem ná valdi á þessu
en þegar fólk er virkilega búið að upplifa að það tekur töluvert
mikið erfiði af þeim að gera þetta þá finnst mér þetta ganga betur.
En það þarf að komast yfir þann hjalla (Oddfríður).
Þær voru sammála um það að þegar kennarar eru komnir upp á lagið
með að vinna með stuðningsáætlun geti verið hrein unun að fylgjast með
hvernig vinnan í bekknum breytist til bóta á allan hátt.
Ég hitti eitt sinn kennara sem var með þrjá nemendur í
umbunarkerfi á sama tíma, það var reyndar einfaldara kerfi.
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Það var á 20 mínútu fresti og færri stjörnur, það hafði gengið
ágætlega hjá henni, fyrir utan einn nemanda, en tveir af
þremur er mjög gott (Hrefna).
Þegar vandinn er stór og stuðningsáætlunin nær yfir langan tíma segja
þær að oft komi upp einhver þreyta í kerfið. Þá telja þær nauðsynlegt að
hvíla það um sinn og marka þá hléið á inngripinu með greinilegum hætti en
ekki láta það deyja út af eins og allt of algengt er að það geri þegar þeir sem
að málinu koma eru orðnir þreyttir á að fara eftir því.

4.6.4 Hvatningarkerfi
Þær voru allar sammála um að einstaklingsmiðað hvatningarkerfi geti verið
„töfralausn“ við vandamálum hjá nemanda með hegðunarerfiðleika.
Kostirnir eru ótvíræðir í öllu tilliti þegar þetta er unnið
markvisst og rétt. Það sem gott hvatningarkerfi gerir líka, það
útskýrir fyrir börnunum til hvers er ætlast í umgengni og
hegðun. Við tryggjum sameiginlegan skilning á því sem til er
ætlast og kennum viðeigandi hegðun eins og hvert annað
námsefni eða færni. Stundum er verið að skamma börn fyrir
eitthvað sem þau vita ekki einu sinni að er óæskilegt eða þau
hafa aldrei fengið vitneskju og útskýringu á hvað er viðeigandi
hegðun. Í góðu hvatningarkerfi eru leikreglurnar skýrar og
einfaldar sem eykur öryggi barnsins í flóknu og fjölmennu
skólaumhverfi (Oddfríður).
Umbunin í hvatningarkerfinu þarf að þeirra mati fyrst og fremst að höfða
til nemenda. Hún má ekki kosta mikið og stundum getur þurft að sýna
hugkvæmni til að finna réttu atriðin. Þær telja að oft þurfi lítið til og
mörgum er mikilvægast að fá athygli. „Kúnstina“ segja þær vera að finna
það rétta fyrir hvern og einn. Í umræðunni um viðgjöf, þ.e. stjörnu, broskarl
eða jákvætt viðmót lögðu þær allar áherslu á mikilvægi þess að tryggja það
að viðgjöfin væri í samræmi við árangur en ekki veitt gagnrýnilaust án tillits
til upphaflegra markmiða og frammistöðu hverju sinni.
„Já flott nú náðirðu stjörnu af því þér tókst að vinna án þess að
trufla“ eða „nú vannstu vel, glæsilegt“ og gefa þá umbun
annað hvort með brosi, nikki, stjörnu eða einhverju (Linda).
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Þær töldu hvatningarkerfi yfirleitt henta betur því yngri sem
nemendurnir eru en sögðust þó þekkja undantekningar frá því.
Því yngri sem nemendur eru þegar byrjað er á þessu því betra,
þetta virkar vel á alla yngri aldurshópa, en síður þegar komið er
í 8. bekk, en ég get alveg séð það þróast. Það þarf líka að sníða
þetta að hverjum og einum, bæði skólum og kennurum alveg
eins og nemendum (Hrefna).
Þegar viðmælendurnir í þessum hópi voru spurðir hvað þeim finndist um
þær raddir sem oft heyrast að það eigi ekki að verðlauna fyrir að gera
sjálfsagða hluti og það geti skemmt innri áhugahvöt voru þeir allir sammála
um að það væri ekki reynsla þeirra. Þeir töldu þessar skoðanir væru settar
fram af þekkingar- og/eða reynsluleysi viðkomandi og hugsanlega af því
viðkomandi hafi ekki notað hvatningarkerfið rétt. Í því sambandi nefndu
þeir hluti eins og að veita neikvæðri hegðun athygli, veita umbun reglulega
og óháð frammistöðu. Þeir nefndu líka að kröfurnar mættu ekki vera of
miklar í byrjun en auka ætti þær smám saman.

4.6.5 Áhrif á líðan, nám og sjálfstraust nemenda
Nokkrar vangaveltur urðu um hvort bætt hegðun hefði áhrif á námsárangur
eða hvort verkefnin hafi áhrif á hegðun. Þátttakendur áttu erfitt með að greina
hvað væri afleiðing og hvað orsök þegar rætt var hvort kæmi á undan betri
hegðun eða aukinn námsárangur. Þó reiknuðu þeir með því að það færi eftir
vandamáli hvers og eins. Nemandi sem hegðar sér illa vegna þess að hann á
erfitt með verkefnin er líklegur til að hegða sér betur þegar verkefnið er orðið
við hæfi. Nemandi sem vinnur ekki vel af því hann er „stanslaust á hreyfingu“
eða „talar þrotlaust“ við sessunaut um daginn og veginn, fer að vinna betur
námslega þegar hann hefur náð að bæta hegðunina. Þess vegna töldu
þátttakendur að hverju sinni kæmi það á undan sem hefði verið vandamálið. En
hvort sem orsökina væri að finna í hegðunarerfiðleika eða verkefnum þá voru
þeir sammála um að aukin vellíðan og sjálfsöryggi væri oftast afleiðing af hinu
tvennu. En þó sagði Oddfríður: „Þetta eru í rauninni engin geimvísindi, þetta
með að þú getur ekki verið að gera góða hluti í námi eða samskiptum við fólk
sem þetta líf er bara, án þess að líða vel.“ Þar með er hún búin að setja líðan
sem orsök fyrir hinu.

4.6.6 Foreldrasamstarf
Þær Hrefna, Linda, Nína og Oddfríður voru allar sammála um að samstarf við
foreldrana væri mjög mikilvægt. Nauðsynlegt væri bæði að fá upplýsingar að
heiman frá þeim aðila sem þekkir barnið oft best og gefa upplýsingar um ferlið
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allan tímann. Í þessum samskiptum sögðu þær það skipta sköpum að vera
lausnamiðaður og jákvæður. Það var þeirra reynsla að oftar en ekki eru
foreldrarnir jafn ráðþrota út af vandamálinu eins og starfsfólk skólans.
Undir einhverjum kringumstæðum töldu þær gott að biðja foreldra um
að sjá um umbunina en oftar væri heppilegra að skólinn sæi um þá hlið. Þær
sögðu að góð samvinna við heimilin væri til að auka líkur á góðu gengi með
stuðningsáætlunina. Einnig að það væri þeirra reynsla að saman mætti
vinna með vanda sem kemur fram á báðum stöðum.

4.6.7 Samantekt
Þátttakendurnir með reynslu af þessari vinnu töldu virknimat góða leið til að
greina orsök erfiðrar hegðunar. Þeir sögðu að mörgum kennurum finnist erfitt að
framkvæma virknimatið. Þeir greindu frá því að oft væri nóg að nota hluta
virknimatsins til að finna vandann. Þeir töldu einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun góða leið til að kenna viðeigandi hegðun með markvissum hætti.

4.7 Sýn skólastjórnenda á einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir
Safnað var niðurstöðum frá þremur skólastjórnendum, þeim Pétri
skólastjóra, Grétu aðstoðarskólastjóra og Snædísi deildarstjóra um sýn
þeirra á virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Í þessum kafla
verður greint frá því helsta sem kom fram í viðtölunum við þau.

4.7.1 Viðhorf og lífssýn kennara
Allir stjórnendurnir tóku það ítrekað fram að jákvætt viðhorf kennara til
starfsins og nemendanna væri forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Þau
Pétur og Gréta telja að með starfsreglum og anda PBS kerfisins fylgi ákveðin
menning sem hlúa verði að.
Ég held að innleiðing PBS kerfisins sé bara það besta sem komið
hefur fyrir skólakerfið bara áratugum saman. Því fylgir ákveðin
menning, þetta að vera jákvæður í garð nemenda. Líta á það
jákvæða sem er í fari allra, það er jákvætt í fari allra þó tímabundið
sé það eitthvað að skemma fyrir þeim. Það er svo gott að vita og
muna að ef þú sýnir einhverjum jákvætt viðmót, gefur eitthvað af
þér, þá er vísast að þér mæti sú framkoma (Gréta).
Pétur sagði setningu í þessu samhengi sem rannsakanda fannst
endurspegla svo vel kjarna viðfangsefnisins að upphaf hennar varð fyrir
valinu sem heiti verkefnisins.
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Moldin sem börnin þrífast í þarf að vera dálítið hlý, það þarf að
vera í henni næring sem er hrós og hlýlegt viðmót. Það er það
sem börn og við öll þrífumst á (Pétur).
Snædís ræddi mikið um hvaða eiginleikar kennarar eða þeir sem starfa
með nemendur og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun þurfa að hafa til að
allt gangi vel upp.
Ég get náttúrulega ekki fullyrt en mér finnst að kennari þurfi
fyrst og fremst að hafa trú á þessu til að geta fylgt því eftir, sé
samkvæmur sjálfum sér, staðfastur en samt sveigjanlegur og
tillitssamur. Kunni að hlusta á nemendur sína, sé bara tilbúinn í
þetta og tilbúinn að vera í þessari samvinnu við aðra í
skólanum og heimilin (Snædís.

4.7.2 Virknimat og framkvæmd þess
Skólastjórnendurnir voru sammála um að virknimatið væri nauðsynlegt til að
greina orsökina og geta brugðist við vandanum frá rótum og uppræta hann.
Þið farið með bílinn á verkstæði og látið greina hann eða
sjúklinginn á sjúkrahús og látið greina hann, þannig þarf að
skoða nemandann og það held ég bara sé akkúrat það sem við
þurfum að gera. Við erum oft búin að reka okkur á það að það
sem kennarinn sér til barnsins er ekkert endilega það sama og
börnin sjá, oft algjörlega hin hliðin á peningnum. Þess vegna
held ég að það sé mjög gott að fá utanaðkomandi aðila til að
skoða barnið bara í sínum vinnuaðstæðum. Það er ekkert hægt
að velta fyrir sér hvernig þú ætlar að nálgast einstaklinginn á
hans forsendum nema skoða hvernig hann er að „reagera“ á
öllum þessum áreitum sem hann verður fyrir (Pétur).
Þannig að Pétur telur gott að fá einhvern þjálfaðan aðila til að koma inn í
skólastofuna til að greina vandann á vettvangi af því þeir sem eru hluti af
daglegu vinnunni þar geta ekki séð bæði hlið nemenda og kennara. Honum
fannst að skólar gætu sameinast um þessa þjónustu.
Það hafa komið hérna inn nemar og tekið virknimat. Það hefur
þá náttúrulega verið í tengslum við eitthvað verkefni sem hefur
verið unnið í tengslum við nám í háskóla eða eitthvað slíkt og
gengið vel en það væri náttúrulega miklu traustara ef það væri
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einhver t.d. á vegum þjónustumiðstöðvarinnar á hverjum stað
sem að hefði það hlutverk og hefði það mikinn sveigjanleika að
hann gæti fylgt þessu á einhvern veg eftir með skólanum. Ef að
skólar eiga að byggja þetta upp sjálfir þá held ég að það sé
dálítið undir hælinn lagt hvað þeir geta gert, bara út af
mannafla (Pétur).
Öll nefndu þau að umsjónarkennarinn ætti líka erfitt með gera virknimat
á sama tíma og honum er ætlað að sjá um alla hina í bekknum. Það væri þá
önnur ástæða fyrir því að utanaðkomandi aðili kæmi þegar framkvæma ætti
beint áhorf vegna virknimats.
Skólastjórnendur voru sammála því að gott sé að sá sem gerir virknimatið geri stuðningsáætlunina í samvinnu við umsjónarkennarann, þar sem
hann er lykilmaður í framkvæmd stuðningsáætlunar. Þau sögðu einnig að
honum væri nauðsynlegt að fá stuðning og tilheyrandi hvatningu og ráð um
hugsanlegar breytingar á áætluninni ef þarf á leiðinni að lokamarkinu, allt
eftir því hvernig gengi.

4.7.3 Líðan nemenda
Skólastjórnendurnir tóku allir í sama streng þegar verið var að tala um líðan
nemenda í sambandi við þessa vinnu. Þeir voru sammála um að þegar árangur
verður merkjanlegur af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og
hvatningarkerfi þá auki það á vellíðan nemendanna. Þeir sögðu að nemendur
yrðu í flestum ef ekki öllum tilfellum öruggari með sig og félagana. Gréta sagði:
„Með jákvæðninni kemur sjálfstraustið gjarnan með“.

4.7.4 Foreldrasamstarf
Allir skólastjórnendurnir voru sammála um að gríðarlega mikilvægt væri að hafa
foreldra með í ráðum þegar unnið er með hegðunarerfiðleika hjá nemendum.
Maður er búinn að reka sig oft á í starfinu að þegar foreldrarnir vita
fyrirfram um vinnuna sem fer fram, bara fá upplýsingar og svona þá
eru þeir alltaf samvinnuþýðir eða í flestum tilfellum (Pétur).
Snædís taldi líka að lykillinn að góðri samvinnu við heimilin væri að hafa
hreinskiptin samskipti við foreldra þar sem talað sé tæpitungulaust um
vandann og með umhyggju fyrir nemandanum í fyrirrúmi. Hún sagði líka að
það traust sem myndast milli heimilis og skóla við þessi samskipti auki mjög
líkur á árangri, sérstaklega í erfiðum málum.
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Það eru náttúrulega allir foreldrar fegnir því ef þeir finna að
það er verið að vinna barninu í hag (Snædís).

4.7.5 Samantekt
Skólastjórnendum, þeim Pétri, Grétu og Snæfríði fannst jákvætt viðhorf
kennarans til nemenda með hegðunarerfiðleika vera forsendu fyrir árangri
af vinnu með þá. Þau töldu að leggja þyrfti höfuðáherslu á að veita
jákvæðum þáttum athygli og kenna rétta hegðun eins og hvað annað sem
nemendur þurfa að læra og töldu einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun með
hvatningarkerfi góða leið til þess. Þau lögðu öll áherslu á að foreldrasamstarf væri nauðsynlegt til að ná árangri með nemendur.
Þeim fannst að umsjónarkennarar þyrftu oft aðstoð við gerð
virknimatsins sem þau voru sammála um að væri nauðsynlegt til að greina
hver vandinn væri. Pétur skólastjóri taldi að það væri jafnvel æskilegt að til
þess kæmi utanaðkomandi aðili.
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5

Umræða

Í þessari rannsókn var markmiðið að kanna sýn nemenda, foreldra, kennara og
skólastjórnenda á virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun vegna
langvarandi hegðunarerfiðleika. Kannað var hvernig nemendur með langvarandi
hegðunarerfiðleika óska að komið sé fram við þá og til hvers þeir ætlast af þeim
fullorðnu. Hlustað var eftir viðhorfi foreldra til aðferðanna og hvort þeir finndu
mun á nemendum fyrir og eftir inngrip. Athugað var hvað skólafólki með reynslu
af vinnubrögðunum fannst að hvetti til eða hamlaði framkvæmd virknimats og
einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar.
Niðurstöður sýndu að öllum þátttakendum, hvaða hópi sem þeir tilheyrðu,
fannst einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á virknimati skila árangri bæði
hegðunar- og námslega fyrir nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika ef
hún væri rétt framkvæmt. Hins vegar nefndu þátttakendur með reynslu af
þessari vinnu nokkra hamlandi þætti við framkvæmdina. Hér í þessum kafla
verða niðurstöðurnar ræddar út frá hverjum hópi og tengdar fræðilegri umræðu
út frá rannsóknarspurningunum. Auk þess verður sagt frá því helsta sem
rannsakandi álítur að læra megi af niðurstöðunum og bent á hugmyndir til
áframhaldandi rannsókna.

5.1 Upplifun nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika
af virknimati og stuðningsáætlunum
Úr niðurstöðunum má lesa að nemendunum sem tóku þátt í þessari
rannsókn fannst einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun hafa haft góð áhrif á
hegðun, líðan og námsárangur. Þeir voru mjög sáttir við að hafa kynnst
þessu fyrirkomulagi og hvatningarkerfinu.
Nemendur óskuðu allir eftir skýrum reglum, leiðbeiningu og hvatningu í
sambandi við hegðun. Með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun byggðri á
virknimati eru reglur ákveðnar, þær kenndar og hegðun í samræmi við reglur
styrkt markvisst (Newcomer og Lewis, 2004; O´Neill o.fl., 1997). Með því að
setja upp stuðningsáætlun má uppfylla þessar óskir nemenda. Það staðfestist
líka í framburði nemendanna að þeim fannst auðveldara að hegða sér vel eftir
að þeir kynntust stuðningsáætluninni og hvatningarkerfinu.
Bæði yngri og eldri nemendurnir vildu að komið væri fram við þá af
sanngirni og virðingu sem er í samræmi við niðurstöður úr öðrum
rannsóknum á viðhorfum ungs fólks til skólagöngu sinnar (Alma
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Oddgeirsdóttir o.fl., 1998; Erla Skaftadóttir, 2010; Habel o.fl., 1999). Yngri
nemendurnir greindu frá því að þeir vildu að talað væri við þá með
„venjulegri röddu“ en ekki „harðradda“, eins og Einar komst að orði. Það
gerðu eldri nemendurnir einnig og bættu við að þeir óskuðu eftir því að vera
leiðréttir þegar þeir sýndu óæskilega hegðun. Yngri nemendurnir áttuðu sig
á því að hvatningarkerfið var að hjálpa þeim hegðunarlega, samanber
ummæli Andra: „Núna er ég alveg búinn að fatta hvernig ég á að vera.“
Annað dæmi má nefna af Davíð þegar hann segir: „Ég er næstum hættur að
standa upp í stofunni og trufla aðra. Ég man núna að rétta upp hendi.“
Nemendur greindu frá því að þeir óska eftir að fylgst sé með þeim í
frjálsum tímum á opnum svæðum. Einn yngri nemendanna kom með
hugmynd um að ráða „njósnara“ til að fylgjast með nemendum, leiðbeina
þeim og vera þeim innan handar í frímínútum. Þarna var hann í rauninni að
lýsa virku eftirliti sem ýmsir hafa verið að mæla með til að fyrirbyggja
árekstra milli nemenda bæði á opnum svæðum og inni í skólastofum (De
Pry og Sugai, 2002).
Þegar spurt var um líðan í viðtölunum við yngri nemendur var nokkur
vandi á höndum, því erfitt var að spyrja án þess að vera leiðandi. Betri líðan
mátti þó skynja vegna frásagna af jákvæðum upplifunum sem komu fram í
seinna viðtalinu auk þess sem bæði foreldrar og kennarar þeirra staðfestu
betri líðan. Þeir voru einnig afslappaðri gagnvart rannsakanda sem gæti
hafa verið af því að þeir þekktu rannsakanda betur þegar kom að seinni
viðtölunum. Vonandi tókst þarna að ná sambandi og byggja upp traust við
þátttakendur eins og talið er mikilvægt í viðtölum við börn (Punch, 2002).
Það hjálpaði líka að nú þekktu þeir umræðuefnið betur, þ.e.
stuðningsáætlunina. Einar sagði því miður ekki frá jákvæðari hlutum í seinna
viðtalinu enda var enn verið að vinna í því að finna lausnir fyrir hann. Hlé
hafði verið gert á inngripinu með stuðningsáætlun vegna lyfjabreytinga og
einnig urðu mannabreytingar í kennarahópnum sem sinnti honum á
tímabilinu sem hafa án efa haft áhrif á hans mál.
Eldri nemendurnir gerðu sér grein fyrir því að bætt hegðun þeirra hafði
jákvæð áhrif á tengsl þeirra við bekkjarfélagana sem þeir töldu hafa bætt líðan
sína. Þeir voru þakklátir fyrir að hafa kynnst einstaklingsmiðuðu
stuðningsáætluninni. Það kom fram hjá þeim báðum að þeir mæltu með þessu
fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika. Þeir hefðu báðir viljað hafa fengið hana
fyrr á skólagöngu sinni. Mayer (1995) greinir frá því í sinni rannsókn að
árangursríkt sé að byrja snemma með inngrip fyrir nemendur með
hegðunarerfiðleika. Kjartan sagðist vilja koma þeim skilaboðum að tryggt væri að
verðandi kennurum væru kenndar aðferðir til að „díla við“ nemendur. Þessi
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skilaboð Kjartans um aukna menntun kennara kallast að einhverju leyti á við
niðurstöður starfsfólks með reynslu af stuðningsáætlunum í þessari rannsókn og
þess sem kom fram í rannsókn Bambara o.fl. (2009). Þar kom fram að tryggja
þurfi þeim sem koma að vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun, menntun og stöðuga þjálfun.
Eldri nemendunum fannst það skipta miklu að fá leiðsögn til að vinna
verkefnin og vera bent á aðrar leiðir ef illa gengi. Þeir kunnu vel að meta
þegar verkefnum var skipt upp í minni einingar og þeir fengu að velja á milli
verkefna. Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsókn sem Kern o.fl.
(2001) gerðu. Þar þótti það bæta frammistöðu nemenda að bjóða t.d. upp á
val milli verkefna, auðvelda þau og höfða til áhugasviðs. Yngri nemendur
áttuðu sig líka á því að stuðningsáætlunin og leiðbeinandi aðferðir voru að
hjálpa þeim eins og setning höfð eftir Andra sýnir: „Allt í einu gat ég unnið
án þess að trufla hina og það var bara auðvelt“. Fleiri fyrirbyggjandi aðferðir
úr stuðningsáætluninni mæltust vel fyrir hjá nemendum. Það skipti máli að
fá aðgengilegri/léttari verkefni og að hafa áhuga á námsefninu. Það kom
fram í viðtölum við yngri nemendurna, Davíð og Einar, að stærðfræðin væri
auðveldari af því hún væri skemmtilegri.
Eldri nemendurnir nefndu að aukin verkkennsla væri vel til þess fallin að
auka skilning, gera námið skemmtilegra og eftirminnilegra. Kjartani fannst að
því mætti auka verklega kennslu í bóklegum greinum. Hann nefndi í því
sambandi að setja upp leikrit og búa til hluti út frá námsefninu. Að nemendur
fengju að hafa áhrif á námið, gæða það lífi, gera viðfangsefnið eftirminnilegra
og hugsanlega auka skilning nemenda. Þetta er að því leyti í samræmi við
niðurstöður úr rannsókn Habel o.fl. (1999) þar sem nemendur vildu fá að hafa
áhrif á hvað þeir lærðu. Niðurstöður Erlu Skaftadóttir (2010) sýna einnig að
ungmennin í hennar rannsókn óskuðu eftir meiri verklegri kennslu.
Nemendum sem tóku þátt í rannsókninni bar saman um að þeim fannst
stuðningsáætlun með hvatningarkerfi hafa hjálpað sér. Þeir óskuðu eftir
leiðbeinandi aðferðum og hvatningu til að standa sig bæði hvað hegðun og
nám varðaði. Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsóknum (De Pry og
Sugai, 2002; Mayer, 1995; Murdock o.fl., 2005).

5.2 Upplifun nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika á
fyrri aðferðum kennara
Nemendurnir upplifðu fyrri inngrip kennara stundum ósanngjörn. Einar og
Kjartan kvörtuðu sáran undan skilningsleysi skólayfirvalda. Þeim fannst þeir
hafa verið miklu misrétti beittir, það hafi ekki verið hlustað á þeirra málstað
þegar þeir lentu í útistöðum, hvort sem það var við félaga eða starfsfólk

83

skólans. Kjartan upplifði sig hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu
kennara og var ósáttur við hvernig skólayfirvöld tóku á málinu. Hann áttaði
sig samt mjög vel á því að hann var oft ekki auðveldur í umgengni og
framkoma hans óviðeigandi en sagðist ekki hafa kunnað aðrar leiðir til
samskipta á þeim tíma. Tilfinningar hans við þessu ofbeldi af hálfu kennara
eru í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Mayer (1995) að refsingar, bæði
þungar og léttar geti haft neikvæð áhrif á hegðun nemenda. Þátttakendur í
rannsókn Erlu Skaftadóttur (2010) greindu líka frá því að þeim fannst þeir
ekki mæta skilningi á hegðunarerfiðleikum sínum.
Nemendunum bar öllum saman um að refsingar eins og brottvísun úr
tíma eða skammir bæru ekki tilætlaðan árangur og gætu undir einhverjum
kringumstæðum virkað öfugt. Kjartan nefndi að hann varð bara reiður þeim
sem vísaði honum út sem væri hvorki eftirsóknarvert né árangursríkt og Þór
sagðist stundum hafa látið illa til að losna við verkefnið. Þetta rímar við
frásagnir nemenda í rannsókn Costenbader og Markson (1998) um að
nemendum fannst brottvísun ekki skila árangri. Fleiri rannsakendur hafa
einnig komist að sömu niðurstöðu þar sem nemendur upplifðu höfnun
þegar refsingum var beitt (Alma Oddgeirsdóttir o.fl., 1998; Mayer, 1995).
Í frásögnum sumra nemenda kom fram að þeir vildu fá nákvæmari
viðgjöf á frammistöðu. Til að mynda sagði Andri sem var einn af yngri
nemendum í rannsókninni að hann vildi fá að vita hvort hann væri að gera
rétt eða rangt í verkefnum. Áður hafði hann fengið stjörnu bara fyrir að
klára verkefnið óháð því hvort það var rétt en núna fékk hann skýr skilaboð
ef hann var ekki að leysa verkefnið rétt og jákvæða viðgjöf þegar hann var
að gera rétt. Þetta er einmitt eitt af atriðunum sem endurteknar rannsóknir
hafa sýnt að ýti undir árangur í námi (sjá t.d. Niesyn, 2009).

5.3 Upplifun foreldra af virknimati og einstaklingsmiðaðri
stuðningsáætlun
Mæður nemendanna fundu mun á líðan nemendanna heima fyrir eftir að
inngrip hófst með einni undantekningu sem var Ellen móðir Einars enda var
hans mál ekki búið að ná lendingu þegar viðtölin fóru fram. Allir aðrir
foreldrar fundu að skilaboðin frá skólanum urðu jákvæðri og afleiðingin af
því varð að samskiptin á heimilinu urðu uppbyggilegri þegar skólinn var
umræðuefnið. Foreldrar eldri drengjanna álitu að inngripið á miðstiginu hafi
snúið neikvæðum viðhorfum sona þeirra til skólakerfisins og bætt líðan
þeirra til muna. Þessar niðurstöður eru einnig studdar af því sem fram kom í
viðtölum skólastjórnenda og kennaranna í minni rannsókn.
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Foreldrar eldri nemenda gerðu grein fyrir því að hlýlegt viðmót og
jákvæðni í garð nemenda með hegðunarerfiðleika væri mikilvæg í vinnu
með þá og voru sammála Kauffman og Mihalas að þar gegni kennarar
lykilhlutverki í skólanum (Kauffman, 2005; Mihalas o.fl., 2009). Þeim fannst
að þessi vinnubrögð ýttu undir samvinnu milli kennara og nemenda sem
stuðlaði að jákvæðari samskiptum við heimilin sem væri að þeirra mati
forsenda fyrir góðum árangri með nemendur með hegðunarerfiðleika.
Mæður eldri drengjanna sögðu að stuðningsáætlunin hefði á sínum tíma
gjörbreytt skólagöngu sona þeirra og mæður yngri drengjanna óskuðu eftir
áframhaldandi vinnu af þessu tagi. Þessi jákvæða sýn mæðranna gefur góða
vísbendingu um að vinna með inngrip af þessu tagi fyrir nemendur með
hegðunarerfiðleika bæti samskipti við heimilin og niðurstöður úr rannsókn
Bambara o.fl. (2009) sýndi að skólafólk er sama sinnis.

5.4 Viðhorf skólafólks með reynslu af virknimati og
stuðningsáætlun
Fyrri rannsóknir hafa sýnt að virknimat og einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun er góð leið til að greina áhrifaþætti erfiðrar hegðunar og
kenna viðeigandi hegðun með markvissum hætti (Anna-Lind Pétursdóttir,
2010; Anna-Lind Pétursdóttir, (í prentun); De Pry og Sugai, 2002; Hawken
o.fl., 2007; Lewis og Newcomer, 2005; Sørlie og Ogden, 2007). Það er í góðu
samræmi við framburð skólafólksins með reynslu af vinnu með
stuðningsáætlanir í þessari rannsókn. Þau voru sannfærð um að virknimat
og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun bæri árangur fyrir nemendur með
langvarandi hegðunarerfiðleika. Kennarar yngri nemendanna nefndu að
skráningin sem framkvæmd var með virknimatinu hafi skilað sér m.a. í
þekkingu á raunverulegri orsök eða tilgangi hegðunar hjá nemendunum.
Það auðveldaði kennurunum að sýna nemanda skilning og koma fram við
hann af virðingu þrátt fyrir hugsanlega óviðeigandi hegðun. Murdock
O´Neill og Cunningham (2005) komust einnig að þeirri niðurstöðu að
kennarar sögðu að virknimat hjálpaði við að breyta sýn þeirra á
hegðunarerfiðleika. Þeir áttu auðveldara með að skilja af hverju tiltekin
hegðun kom fram og gátu brugðist við því á sanngjarnan hátt.
Þátttakendurnir úr hópi skólafólks með reynslu af virknimati og
einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun töldu að virknimatið væri forsenda
fyrir árangursríkri vinnu. Með því væri hægt að greina áhrifavaldana eins og
aðdraganda og afleiðingu hegðunar sem er nauðsynlegt til að geta haft áhrif
eða breytt þeim. En það hefur sýnt sig að inngrip byggð á virknimati skila
betri árangri en almenn inngrip (Newcomer og Lewis, 2004).
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Þeir ræddu mikilvægi þess að kenna viðeigandi hegðun með raunverulegum
dæmum og hlutverkaleikjum. Það var reynsla þeirra að margir nemendur með
hegðunarerfiðleika vita oft ekki hvernig á að hegða sér og vilja meina að það þurfi
að kenna það eins og hvert annað námsefni. Nemandinn fær markvissa kennslu,
með hlutverkaleikjum, í því hvernig á að haga sér. Heimildir um
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir styðja mikilvægi þess að kenna rétta
hegðun með markvissum hætti eins og með beinni þjálfun og hlutverkaleik
(Crimmins o.fl., 2007; Dornbush og Pruitt, 2002; McDougal o.fl., 2006; Ragna
Freyja Karlsdóttir, 2001; Scott o.fl., 2008).
Til að festa nýju og meira viðeigandi hegðunina í sessi er að þeirra mati gott að
nota hvatningarkerfi. Með skýrum skilgreiningum fyrir nemandann á því sem til
er ætlast af honum er að þeirra mati einnig settur rammi utan um það til hvers er
ætlast af þeim fullorðnu. Allir verða meðvitaðri um sitt hlutverk sem leiðir til þess
að auðveldara er að fara eftir reglunum og öllum líður betur. Rannsóknir sýna að
mikilvægt er að hafa væntingar um hegðun og námsástundun skýrar og styrkja
það með jákvæðum viðgjöfum (Cameron, 2005). Þetta er einmitt eitt af því sem
vinna með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun með hvatningarkerfi gengur út á
(Crimmins o.fl., 2007; McDougal o.fl., 2006; Sprague og Golly, 2008).
Þátttakendur voru sammála um að námsárangur nemenda má auka með
því að gera virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir nemendur.
Ef niðurstöður úr virknimati leiddu í ljós að námsefnið var það sem var
nemandanum erfitt var hægt að bregðast við því, t.d með því að búta efnið
niður í minni einingar eða létta á annan hátt. Niðurstöður fyrri rannsókna
staðfesta að námsárangur eykst ef einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
byggðri á virknimati er notuð því þá er hægt að bregðast við með viðeigandi
úrræðum fyrir nemandann (Lane o.fl., 2007).
Kennarar yngri nemendanna sáu þá verða öruggari í félagahópnum og fundu í
einhverjum tilfellum mun á viðbrögðum félaganna við þeim þegar líða tók á
inngripið. Tinna kennari Andra sagði t.d. frá auknum vinsældum hans meðal
bekkjarfélaga í frímínútum. Einnig nefndi Ragna umsjónarkennari Birgis og Davíðs
að hún hefði fundið hversu gott það var fyrir þá félagslega að fá að bjóða
bekkjarfélögum sínum með sér fyrr í frímínútur eða í spil fram á gang. Þetta
styður frásögn mæðranna og tilfinningu rannsakenda í viðtölunum við
nemendurna um bætta líðan yngri nemenda eftir inngrip. Í sama streng tóku þeir
sem hafa reynslu af þessari vinnu og segja að vinna með einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun byggðri á virknimati stuðli að bættri líðan nemenda. Rannsóknir
hafa sýnt að þegar nemendum er hjálpað með skýrum reglum og réttmætum
væntingum til náms myndast gjarnan gott andrúmsloft í nemendahópum
(Cothran o.fl., 2003). Ekki er ólíklegt að svo hafi einnig verið hér.
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5.5 Hvað hvetur til eða hamlar við framkvæmd virknimats og
einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar?
Nokkuð erfitt var að finna þátttakendur úr hópi umsjónarkennara sem höfðu
kynnt sér virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og beittu aðferðinni í
kennslu sinni. Aðspurðir voru á þeirri skoðun að þrátt fyrir að þeir vissu að sú
vinna skilaði miklum árangri hjá nemendum með hegðunarerfiðleika hafi þeim
ekki tekist að gera virknimat. Þeir töldu sig ekki hafa svigrúm til að nota
aðferðirnar eins og þeir vildu. Þátttakendur í hópi skólafólks með reynslu af
virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun voru því spurðir sérstaklega út
í þetta í viðtölunum og rímuðu niðurstöðurnar nokkuð við þær sem kom fram í
rannsókn Bambara o.fl. (2009)

5.5.1 Framkvæmd virknimats
Það kom í ljós að þroskaþjálfi og kennarar í rannsókninni sem hefur tekist að
framkvæma stuðningsáætlanir eiga það sameiginlegt að hafa náð að aðlaga
framkvæmd virknimatsins að sínu starfsumhverfi. Þeir framkvæma stundum
hluta virknimatsins með því að taka e.t.v. bara viðtölin og safna upplýsingum frá samstarfsfólki. Stundum töldu þeir vandann það lítinn að ná
mætti árangri með því að kortleggja vandann með frekar einföldum
aðferðum.
Þátttakendum fannst flestum að umsjónarkennarar þyrftu aðstoð við
gerð virknimatsins sem þeir voru sammála um að væri nauðsynlegt til að
greina hver vandinn væri. Sambærilegar niðurstöður fékk Bambara o.fl.
(2009). Þar kom fram að kennarar þurfa stuðning bæði við framkvæmd
virknimatsins, gerð stuðningsáætlunar og hvatningu við að framfylgja henni.
Pétur skólastjóri taldi að það væri jafnvel æskilegt að það væri
utanaðkomandi aðili. Fyrir því nefndi hann tvær ástæður, tímaskort kennara
og til að tryggja hlutleysi þess sem verið væri að meta. Honum fannst
kennarar væru of stór hluti þess sem fylgjast þyrfti með til að þeir gætu gert
það sjálfir. Það má líka segja að það sé heppilegt af því „betur sjá augu en
auga“. Viðmælendum fannst að aðili frá þjónustumiðstöð skólans gæti
komið til að aðstoða við gerð virknimatsins og um leið verið stuðningsaðili
við kennara/lausnateymi á meðan inngrip stæði yfir. Sami einstaklingurinn
gæti þannig þjónað nokkrum skólum. Hér er undirstikað mikilvægi þess að í
skólum sé starfandi teymi til að styðja kennara. Fræðimenn sem hafa fjallað
um virknimat leggja einmitt áherslu á að virknimat og einstaklingsmiðuð
stuðningsáætlun sé best framkvæmd í teymisvinnu (Crone og Horner, 2003;
Yell og Drasgow, 2000)
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5.5.2 Teymisvinna, tími, menntun og hvatning
Þátttakendur með reynslu af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun sögðu að það yrði að huga að teymisvinnu til að tryggja
sameiginlegan skilning allra sem koma að ferlinu og til þess þurfi að vera
tími. Það samrýmist grein Bambara o.fl. (2009) sem segja að samræmi þurfi
að vera í aðgerðum gagnvart nemendum með hegðunarerfiðleika. Fleiri
fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi þessara samræmdu vinnubragða
(Crone og Horner, 2003; Yell og Drasgow, 2000). Æskilegast fannst
viðmælendum að gert væri ráð fyrir tíma á stundatöflu í teymisvinnu.
Þannig sé hvatning og skilningur yfirvalda nauðsynlegur eins og að veita
starfsfólki svigrúm til undirbúnings, samhæfingar og eftirfylgni. Enn og aftur
samrýmist þetta niðurstöðum Bambara o.fl. (2009).
Nokkrir nefndu að menntun starfsfólks sé forsenda fyrir góðum árangri.
Leiða má að því líkum að eitt námskeið, þar sem framkvæmt er virknimat og
unnið inngrip með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir einn nemanda,
sé tæpast nóg til að öðlast þekkingu og færni til að nýta þessar aðferðir í
sinni kennslu. Það sama kom fram í niðurstöðum úr rannsókn Bambara o.fl.
(2009) að menntun sé mikilvæg og hún þurfi að vera stöðug. Grunnnám um
virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun þarf að vera öflugt.
Stöðug endurmenntun þarf að vera fyrir starfsfólk skólanna og mikilvægt er
að eiga aðgang að utanaðkomandi ráðgjöfum. Auk námskeiða frá fagaðilum
mætti hugsa sér að fulltrúar frá þjónustumiðstöðvum skólanna gætu stutt
við bakið á kennurum og öðru starfsfólki í vinnu með einstaklingsmiðaða
stuðningsáætlun.

5.5.3 Viðhorf kennarans
Þroskaþjálfa, kennurum og skólastjórnendum bar saman um að jákvætt
viðhorf þeirra fullorðnu til nemandans væri skilyrði fyrir því að þessi vinna
gengi vel. Trú þeirra á aðferðirnar og getu nemandans til að breyta hegðun
verður að þeirra mati að vera til staðar. Þá eru meiri líkur á að allir hafi það
úthald sem þarf til að fylgja hvatningarkerfinu eftir. Aðrir eiginleikar sem
kennarar þurfa að hafa að mati skólafólks með reynslu af þessari vinnu eru;
seigla, skipulagshæfileikar, vera samkvæmur sjálfum sér, fylgja hlutunum
eftir, hafa vissan sveigjanleika og þolinmæði.
Það er samt nokkuð ljóst að jákvætt viðhorf til nemenda dugir hvergi til
að vinna á hegðunarerfiðleikum þeirra. Það kom t.d. skýrt fram í máli Lindu
að hún veit núna að jákvæðnin sem hún hefur alltaf haft til nemenda sinna
leiddi til þess að hún styrkti áður neikvæða hluti með hlýlegu viðmóti,
þolinmæði og viðleitni til að hlusta og reyna að skilja. Þá var hún ekki búin
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að átta sig á hver raunverulegi vandinn var og viðhélt honum beinlínis með
jákvæðni sinni. Rauði þráðurinn í svörum kennara, þroskaþjálfa og
skólastjórnenda um hvað auki líkurnar á framkvæmd virknimats og
einstaklingsáætlunar var að flestu leyti samhljóða niðurstöðum úr rannsókn
Bambara o.fl. (2009). Tryggja þurfi starfsfólki skóla aukna grunnmenntun
um aðferðirnar auk endurmenntunar og hvatningar. Einnig kom fram að
teymisvinna væri nauðsynleg til að tryggja sameiginlegan skilning allra sem
að vinnunni koma.

5.6 Helstu lærdómar
Hér koma þau atriði sem foreldrar, kennarar, skólastjórnendur og aðrir sem
vinna með nemendur með hegðunarerfiðleika geta lært af niðurstöðum
rannsóknarinnar.
 Nemendur óska eftir viðurkenningu og að komið sé fram við þá af
virðingu og á leiðbeinandi hátt. Vinnubrögð virknimats og
einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar koma til móts við þær óskir.
 Viðhorf kennara og annarra sem vinna að málum nemenda með
langvarandi hegðunarerfiðleika þurfa að vera jákvæð og þeir þurfa að
trúa að nemendur geti og vilji standa sig. Jákvæðnina þarf að nota til
að styrkja viðeigandi hegðun.
 Til að ná árangri í vinnu með nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika þarf að greina vandann. Finna hver er tilgangur hegðunar,
koma auga á aðdraganda og afleiðingu hegðunar. Til þess er gott að
nota virknimat.
 Það þarf að kenna og styðja viðeigandi hegðun eins og annað
námsefni og leiðrétta óviðeigandi hegðun. Til þess er árangursríkt að
nota aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar eins og til dæmis
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun með hvatningarkerfi.
 Allir sem koma að vinnu með nemendum með langvarandi
hegðunarerfiðleika þurfa að vera samstíga, koma sér saman um
viðmið, framfylgja reglum og fylgja hlutunum eftir.
 Auka þarf menntun kennara og annarra sem vinna með nemendur með
hegðunarerfiðleika um virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Eitt námskeið er ekki nóg til að öðlast næga færni. Til þarf að
koma símenntun og hvatning í framhaldi af grunnnámskeiði.
 Skólastjórar þurfa að sjá til þess að starfsfólk skóla fái svigrúm til að
mæta þörfum nemenda með hegðunarerfiðleika, t.d. hafi tíma til
þess að taka þátt í virknimati og beita einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun í teymisvinnu.
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5.7 Takmarkanir rannsóknarinnar
Niðurstöðurnar úr rannsókninni hafa takmarkað alhæfingargildi þar sem
þær endurspegla bara viðhorf viðmælendanna sem tóku þátt í henni. Gera
þyrfti víðtækari viðhorfskönnun meðal nemenda, foreldra, kennara og/eða
skólastjórnenda sem hafa reynslu af virknimati og stuðningsáætlunum til að
kanna hvort að viðhorfin sem komu fram í þessari rannsókn séu almenn.
Vandinn er hins vegar sá að enn sem komið er hefur aðeins takmarkaður
hópur kynnst þessum aðferðum.
Eldri nemendurnir tveir voru nemendur í umsjónarbekk rannsakanda
þegar þeir kynntust einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun með hvatningakerfi fjórum árum áður. Rannsakandi þekkti þá og mæður þeirra mjög vel og
því ríkti traust í viðtölunum við þau. En það er á sama tíma mögulegt að
þóknunaráhrifa hafi gætt og að frásagnir þessara viðmælenda hafi verið
sérstaklega jákvæðir vegna tengsla þeirra við rannsakanda.
Val þátttakenda úr hópi skólafólks með reynslu af vinnu með virknimat
og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir var gert af hentugleika.
Hugsanlega hefði verið betra að leita að þátttakendum með skipulögðum
hætti eins og senda öllum skólum bréf í leit að þessum fulltrúum. Það væri
líka áhugavert að gera könnun meðal þeirra sem hafa farið á námskeið í
framkvæmd virknimats og einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar til að fá
betri mynd af því hvað hamlar og hvað hvetur til notkunar þeirra
vinnubragða. Þar mætti spyrja hvernig viðkomandi væri að nýta sér efni
námskeiðsins. Forvitnilegt væri að fá svar við því hvaða starfsfólki skóla
þessi vinnubrögð nýttust best. Hvernig samsetning á lausnateymum innan
skólanna væri gagnlegust eða líklegust til að styðja við notkun aðferðanna
innan skólanna. Einnig hvort utanaðkomandi ráðgjafar ættu að koma inn í
skólana og lausnateymin. Athyglisvert væri að rannsaka upplifun bekkjarfélaga nemenda með langvarandi hegðunarfrávik sem hafa fengið aðstoð
með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun.
Áhugavert væri að kanna hvort og þá hve margir skólar á Íslandi hafi þá
reglu að gera virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir
nemendur áður en málum þeirra er vísað til nemendaverndarráðs,
sálfræðinga eða annarra sérfræðinga. Þessar vangaveltur gætu verið efni
fyrir frekari rannsóknir í framtíðinni.
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6

Lokaorð

Viðhorf nemenda til úrræða sem notuð eru í íslenskum grunnskólum hefur lítið
verið rannsakað. Þessi rannsókn var liður í að mæta þeirri þörf og þá sérstaklega
til að kanna sýn nemenda, foreldra, kennara og skólastjórnenda á virknimat og
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir nemendur með langvarandi
hegðunarerfiðleika. Niðurstöðurnar ættu að geta hjálpað kennurum og öðrum
sem starfa með börnum að koma betur til móts við þarfir nemenda með
langvarandi hegðunarerfiðleika. Einnig að hvetja þá til að leita sér upplýsinga um
virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og aðstoða þannig nemendur
við að bæta námsástundun og hegðun í almennum bekkjum. Þetta var líka
viðleitni til að fá frásagnir nemendanna sjálfra af líðan sinni og viðhorf til skólans
sem lítið hefur verið rannsakað á Íslandi.
Meginniðurstaða þessa verkefnis er að allir þátttakendur telja að
einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir beri góðan árangur í vinnu með
nemendur með hegðunarerfiðleika ef aðferðirnar eru rétt framkvæmdar.
Nemendur sem tóku þátt í rannsókninni vilja að komið sé fram við þá með
leiðbeinandi hætti og af virðingu. Skólafólk sem náð hefur árangri með
þessa nemendur getur sagt eins og Albert Einstein forðum að: „Í kjarna
vandans er lausnina að finna“ sem er einmitt meginhugsunin á bak við
vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlum byggðri á virknimati.
Það er mín skoðun að íslenskir grunnskólar ættu í ríkari mæli að taka upp
vinnubrögð með virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir
nemendur með langvarandi hegðunarerfiðleika. Þannig mætti að mínu mati
auka líkurnar á að við sem kennarar náum að uppfylla skyldur sem við
höfum samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla þess efnis að „mennta öll börn
á árangursríkan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).
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Viðauki – Samþykktarblöð
Fylgiskjal 1: Samþykktarblað yngri nemenda
Fylgiskjal 2: Samþykktarblað foreldra yngri nemenda
Fylgiskjal 3: Samþykktarblað kennara yngri nemenda
Fylgiskjal 4: Samþykktarblað eldri nemenda
Fylgiskjal 5: Samþykktarblað foreldra eldri nemenda
Fylgiskjal 6: Samþykktarblað kennara/þroskaþjálfa/skólastjórnenda
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